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 اجب عن )أربعة( منها فقط (،خمسة)الورقة  سئلةعدد أ  :مالحظة

 على المشترك أن يجيب عنها جميعا  ( أسئلة ثالثة القسم األول يتكون من )

   أسئلة أجب عنها جميعا   ثالثة قسم من يتكون هذا ال:  القسم األول

 

 في أي عام تعرض العالم لالزمة االقتصادية العالمية التي عرفت بالكساد العظيم  ؟  (1

 م  1932 -د                       م1938 -ج                  م1936 -ب                    م1930 -أ    

 ؟  من هو قائد المسلمين في معركة بواتية ) بالط الشهداء ( ( 2

  عبد الرحمن الغافقي -د            طارق بن زياد -ج        عقبة بن نافع                   -ب   موسى بن نصير           -أ   

 ؟ أي الثورات االتية تعد من الثورات المسلحة   (3

 ثورة الياسمين  -د       ثورة الضباط االحرار  -ج     الثورة الفرنسية             -ب                الثورة الكوبية  -أ  

 ؟ من هو السلطان الذي قام بتحرير اخر معاقل الفرنجة في فلسطين ( 4

 صالح الدين االيوبي   -د            السلطان قالوون  -ج                االشرف بن قالوون -ب                 الظاهر بيبرس -أ 

 ؟   أي من حركات المقاومة الفلسطينية االتية قامت بتنفيذ عملية الطائرات الشراعية  (5

   الجهاد االسالمي  -د     الحزب الشيوعي         -ج      الجبهة الشعبية                -ب          الجبهة الديموقراطية   -أ   

 ؟(  181في أي عام اصدرت هيئة االمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم )  (6

      م 1949 -د                             م7194 -ج                      م 6194 -م                         ب1945   -أ   

 ؟ لماذا انشأ االحتالل الصهيوني روابط القرى  (7

          ايجاد قيادة بديلة عن منظمة التحرير -د مفاوضات مع االحتالل    إلجراء -ج  ردن اعاقة الوحدة مع اال -ب  و  لتوقيع اتفاقية اوسل -أ   

 ؟ م  1958من الذي ترأس الحكومة الجزائرية المؤقتة التي تم تشكيلها في القاهرة عام ( 8

 الشاذلي بن جديد  -د         احمد بن بال             -ج              فرحات عباس  -ب     مصالي الحاج                 -أ   

 ؟ أي الدول العربية االتية التي تحول فيها الحراك من مظاهرات سلمية الى حرب اهلية ، وأدت الى مقتل رئيسها ( 9

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

 ؟ما هي المعركة التي كادت ان توقف حركة الفتح في العراق ( 10

 معركة اليرموك   -معركة نهاوند                د -ج  معركة القادسية           -ب  معركة الجسر                       -أ    

 

 

 2يتبع صفحة                                                                                                                                               

 

 ) عالمة10                                      (لكل مما يأتي ثم انقل رمز اإلجابة إلى دفترك  السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة 



 

 

 

 

     

    )  عالمات6)                                                                                   اسباب نجاح الثورة الجزائرية ؟ اذكر -1   

                                            عالمات( 4)                                              وضح ذلك ؟أمن دوافع الحروب الفرنجية ) االوضاع في الشرق (  -  2   

 (              عالمات4)                  ؟                                                   م 1917  عدد بنود معاهدة برست ليتوفسك أ  - 3   

 عالمات(                                                           6)             علل ما يلي :                                                                       أ   - 4
     م .1917المتحدة االمريكية الحرب العالمية االولى متأخرة عام دخول الواليات  أ (    
                                                                                              اب القضية الفلسطينية نوعا من التهميش ابان الحراك العربي . اصب(     
 
 عالمات (6)                نتائج الحرب العالمية الثانية على الصعيد الدولي ؟                                     أبين – 1

 )عالمة واحدة (         وضح مفهوم الثورة .                                                                          أ(  أ    – 2

 عالمات (  4)          وضح ذلك ؟     أمن عوامل نجاح الثورات حجم المشاركة الشعبية والدعم الخارجي ، ب (       

 عالمات ( 4)           بين نتائج الحروب الفرنجية على الصعيدين االجتماعي والوطني ؟                                أ  – 3   

 عالمات ( 5)                                                                                                علل ما يأتي : أ – 4   

   . منذ الربع االول من القرن الثاني الهجريار حركة الفتوح االسالمية أ ( انحس       

 يعد عصر الخالفة الراشدة االكثر اهمية في تاريخ الدولة االسالمية .  ( ب         

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .   سؤال واحد فقط  جيب عن ي أنالقسم الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى الطالب 
 

 

  

 عالمات (  5)                                                       اساليب االنتفاضة الفلسطينية مع الشرح الكامل لها ؟  أوضح -1

 عالمات ( 4)                  فسر ما يلي : فشل الحملة الفرنجية السابعة في احتالل مصر ؟                                  أ -2

 

 

 

       
   عالمات( 6)                                اساليب الحراك العربي ؟                                        أوضح(  1   

   عالمات( 4)                  ؟                                                   العصاباتقارن بين حرب االستنزاف وحرب أ(  2     

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 انتهت األسئلة 
 ق ياتنا للجميع بالتوفي ن م ت 

 

 

 ( عالمة 20)                                                                        السؤال الثاني :                                                    

 عالمة  (                                                                        20)                                                                                                                           السؤال الثالث:

 عالمة( 10)                                                                                                                  السؤال الرابع:               

 عالمات(10)                                                                                                      السؤال الخامس :                  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


