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  (ةعالم33)                               اختر رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :  -السؤال األول:   

 ؟وتشكٌك الناس بقٌمهم ومبادئهم المجتمع أفرادالسلوك لدى  أنماطتغٌٌر  إلىاذا أطلق على الحرب التً تهدف م -1

   .رب النفسٌةحال -د         . لحرب الشاملةا -ج     . حرب العصابات -ب       . حرب االستنزاف  - أ

 ؟ ه15الذي خاض معركة القادسٌة سنة المسلم من القائد  -2
    .  عمر بن الخطاب -ب                                       سعد بن ابً ولاص.  - أ

 .عبٌدة الثمفً أبو -د                     .         انًالمثنى بن الحارثة الشٌب -ج

  ؟ م1192طراف التً وقعت صلح الرملة سنة ألا ما -3

 .وبً والملن رٌتشاردٌصالح الدٌن األ -ب                 .  صالح الدٌن األٌوبً والملن الكامل  -أ 

                                        .لوٌس التاسع والحفصً -د               .           الملن الكامل والملن رٌتشارد -ج 

                                           ؟ عصبة األباطرة الثالث تأي من الدول اآلتٌة شكل -4

     .روسٌا وفرنسا وبرٌطانٌا -ب                               .     األمانٌا والنمسا واٌطالٌ  - أ

   .والنمسا وروسٌاألمانٌا  -د   األمرٌكٌة.      فرنسا وبرٌطانٌا والوالٌات المتحدة  -ج    

 ؟م1945 هزٌمتها إلى إنهاء الحرب العالمٌة الثانٌة تما الدولة التً أد -5

  الٌابان. -د         رومانٌا .       -ج    .                اٌطالٌا -.                  بألمانٌا - أ

 ؟م1949من قائد الثورة الصٌنٌة عام  -6

 .صن ٌات صن –د            . هوشً منه -ج            .تونغ ًماوتس -ب     .    ٌدال كاستروف - أ

  ؟إفرٌقٌامن مؤسس حركة نجم شمال  -7

 .لدوره بلماسم -د     .مصالً الحاج -ج       .فرحات عباس -ب   عبد الحمٌد بن بادٌس  -أ

 ؟متى تم عقد مؤتمر مدرٌد للسالم  -8

 .م9113 -د           .م9111 -ج                     .م9119 -ب                .م9191 - أ

 ؟ربًعدولة عربٌة اندلع فٌها الربٌع ال أولما   -9

  .الٌمن  –د            .البحرٌن  -ج                      .تونس -ب             .     مصر   – أ

 ؟بسبب بعدها إفرٌقٌاعلى سالمٌة اإلرفض استئناف الفتوحات  من اآلتٌةخلٌفة  أي -13

    عمر بن الخطاب  -د    علً بن ابً طالب  -ج   عثمان بن عفان .        -ب    . بكر الصدٌك  أبو - أ

 ؟كم استمر الصراع بٌن المسلمٌن والفرنجة  -11

 .عام 031 -د          .عام  011 -ج                 .عام 931 -ب      .عام     911– أ

 ؟م1914عام  فً الحرب العالمٌة االولى وسطلدول ا تشكل التًالدول  ما -12

  .    ألمانٌا والنمسا وروسٌا -ب             .         ألمانٌا والنمسا والدولة العثمانٌة - أ

 .  والنمسا واٌطالٌا ألمانٌا -د         . ألمانٌا والنمسا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة -ج

ٌم فلسنطٌن النى تقسنعلنى نن  والنذي م 29/11/1947المتحندة بتنارٌ   األمنمهٌئنة  عنن صدرالذي ما القرار  -13

 ؟وٌهودٌة دولتٌن عربٌة

 912 -د                    .999 -ج                 119 -ب                .  020 - أ

    الدراساتٌتبع مادة                                                                                                  

     الطالب أن يجيب عنها جميعا . القسم من أربعة أسئلة وعلىهذا يتكهن القسم األول : 

 العلوم االنسانية  _الثاين عشر                                                                           دولة فلسطني                          
 م9292/ 29/ 92التاريخ :                                                                                              وزارة الرتبية والتعليم

 الزمن : ساعتان                                                                            اخلليل/  مديرية الرتبية والتعليم
 ( عالمة222جمموع العالمات )        ول  األاملوحد للفصل الدراسي   الدراسات التارخييةامتحان                                         
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 دراساتٌتبع الورقة الثانٌة مادة ال                                                                                 

 

  ؟ ةأٌن تشكلت الحكومة الجزائرٌة المؤقت -14

  .األردن -دتونس.                 -ج                      .الجزائر –ب             .الماهرة  - أ

                                                                                   

 ؟م1987/ 25/11الجهة التً نفذت عملٌة الطائرة الشراعٌة بتارٌ   ام -15

  .حركة المماومة الفلسطٌنٌة حماس -ب             فتح الفلسطٌنً حركة التحرٌر الوطنً - أ

 الجهاد االسالمً -د     .                  الجبهة الشعبٌة المٌادة العامة  -ج 

           عالمة( 23السؤال الثانً )        

 
 عالمات(2)                                                        ؟     لارن بٌن الحرب األهلٌة والحرب الباردة - أ

 عالمات(2)                                                      ؟ثر الحران العربً على المضٌة الفلسطٌنٌةأبٌن  - ب

 عالمات(4)م؟ 91/9/9199بتارٌخ الثانً ئهاندافً  كما ورد م9191عام االنتفاضة الفلسطٌنٌة  أهدافاستنتج  - ج

 عالمات(4)                                              ؟ ةفرنجٌالفً لٌام الحروب  ًنظام اإللطاعالدور  وضح -د 
 

         عالمة(23) السؤال الثالث

 

 عالمات(2)     ؟                                              األندلسفتح بالد  إلىتوجه المسلمٌن  وضح أسباب - أ

                                                                                        -:علل ما ٌلً - ب

                                         عالمات( 2)                             .ب العالمٌة الثانٌةالحر اندالع أسباب أحدكانت نتائج مؤتمر فرساي  -9

 عالمات(1)                          .م9192حزٌران عام 09اغتٌال ولً عهد النمسا فردٌناند وزوجته فً  -0

 عالمات(2)                           . ألولىلارن بٌن أحداث حرب السوم وحرب الفردان فً الحرب العالمٌة ا -ج 

 عالمات(3)                                                                      ؟ بٌن عوامل نجاح الثورة الجزائرٌة -د   

                                        

           عالمة(23)  السؤال الرابع

    

 عالمات(                          2)                                      .المشاركة الشعبٌة عامال مهما لنجاح الثورة نالش ذلن  ٌعد حجم -أ    

 عالمات(2)                         ؟                   م0111عام احتالل العراق على الحران العربً أثر بٌن  -ب

 عالمات(1)                     .م(9123 -9120عالمٌة الثانٌة خالل المرحلة الثانٌة ) تتبع مجرٌات الحرب ال -ج

 عالمات(                               3)     اذكر ) دون شرح( الظروف التً أدت إلى لٌام الثورة الجزائرٌة؟                              - -د    
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 القسم الثاوي: يتكىن هذا القسم مه سؤاليه وعلى المشترك اإلجابة عه واحد مىها فقط.

 

            ( عالمات13) السؤال الخامس

 

 عالمات(1)     ؟                                                  م412هـ/ 91عدد نتائج معركة الٌرمون  -أ 

      عالمات(2)                     ؟ م93/99/9199فً  ٌةفلسطٌنالستمالل االوثٌمة  إعالن نالش مبررات - ب

 عالمات(1)                 ؟الحرب العالمٌة االولى  ثناءأاذكر المؤامرات التً تعرضت لها فلسطٌن  –ج 

           

           عالمات(01) السؤال السادس        

 
 عالمات(4)                                                 ؟     الدولي  اإلنسانياذكر )دون شرح( مبادئ القانون   - أ

                                                       عالمات(1)                              ؟                الفرنجٌةفً التصدي للحمالت  وضح دور المماليك - ب

 عالمات(1)                             ؟ المدة الزمنٌة -0عدد الضحاٌا.  -9الثورات من حٌث  أنواع صنف -ج      
 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 

 

 


