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  دولة فلسطيندولة فلسطين
  

  وزارة التربية والتعـليم وزارة التربية والتعـليم 
  

  مديرية التربية والتعليم / رام اهلل والبيرةمديرية التربية والتعليم / رام اهلل والبيرة
  
  

  

    الفصل األولالفصل األول: : امتحانامتحان
    الدراسات التاريخيةالدراسات التاريخية

  عالمة عالمة   ""011011مجموع العالمات:"مجموع العالمات:"
  ونصفونصف  ننساعتاساعتا  مدة االمتحان :مدة االمتحان :

  مم  02020202//        //        التاريخ :التاريخ :

  

  

  

  

  

  

 

 لة، أجب/ي عن )خمسة( منها فقطمالحظة: عدد أسئلة الورقة )ثمانية( أسئ

 القسم األول: يتكون هذا القسم من ستة أسئلة، وعلى المشترك/ة اإلجابة عن )أربعة( منها فقط

 )الموضوعي( منها إجباريا. السؤال األولعلى أن يكون 

 عالمة(   02السؤال األول: )

بدائل، اختار/ي رمز اإلجابة الصحيحة، ثم من متعدد، من أربعة ( فقرات من نوع اختيار 02يتكون هذا السؤال من )

 ( في المكان الخصص في دفتر االجابة:  xإشارة )  ضع/ي

 م؟ 100من قاد جيش المسلمين في معركة وادي لكة عام  -0

 عمر بن العاص -د           عبد الرحمن الغافقي -ج           طارق بن زياد  -ب        موسى بن نصير      -أ

 ؟ لتي تمثلها المقاومة المغربية بقيادة عبد الكريم الخطابي  ما نوع الحرب ا -2
 حرب شاملة  -د   حرب أهلية       -ج          حرب عصابات      -ب          حرب استنزاف   -أ

 أين توجهت الحملة الفرنجية الثانية؟  -3
 اضي المقدسة  األر -القسطنطينية            د-مصر              ج-تونس                 ب-أ

 ما الدولة التي استخدمتها ألمانيا كطريق الحتالل فرنسا رغم وقوفها على الحياد في الحرب العالمية األولى؟   -4
 هولندا-ايطاليا                    د -ج        بولندا         -بلجيكا               ب-أ    

 في أي فترة امتدت الحرب العالمية الثانية؟  -5
  م(          1991-1914)-د       م(1914-1999)-ج     م(   1941-1999)-ب     م(       1911-1914)-أ

 ما هدف حركة نجم شمال افريقيا التي قادها مصالي الحاج؟  -6
 اصالح األوضاع االقتصادية       -حرية تعليم اللغة العربية                               ب-أ

 تصفية االستعمار-ائريين                        داصالحات تدريجية للجز -ج
 أي البالد العربية تحول فيها الحراك الشعبي إلى حرب أهلية؟  -7
 اليمن  -مصر                  د -الكويت             ج-المغرب                 ب-أ

 عصر الحديث؟ ما الحدث الذي يعتبر وفق التقسيم األوروبي نهاية العصور الوسطى وبداية ال -8
 سقوط القسطنطينية في يد محمد الفاتح -تأسيس القسطنطينية كعاصمة للبيزنطيين              ب-أ

 اعالن استقالل كنيسة صربيا عن القسطنطينية-على يد الجرمان         د رومانيةسقوط االمبراطورية ال-ج
 فريقيا؟ما المنطقة العربية التي لم يشملها الحكم العثماني في شمال ا -9
 تونس         -مراكش                  د -الجزائر                ج -ليبيا                        ب-أ

 م؟0987صنف رواج الغناء الثوري خالل انتفاضة الحجارة تحت أي نتائج ي   -01
 دينية  -د           اقتصادية     -ج        اجتماعية       -ب        سياسية     -أ
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 عالمة(  21لسؤال الثاني: )ا
 عالمات( 9)             يحتوي التاريخ على أمثلة لمدونات قوانين عديدة، بين/ي أهدافها؟ مع األمثلة؟               -أ

 عالمات(  1)         م؟                        1999العامل المباشر لنشوب الحرب العالمية الثانية عام  وضح/ي -ب
 عالمات( 9)                                 ؟                         عوامل نجاح الثورة الجزائرية الكبرى/ي بين -ج
 عالمات(             9)                     ؟                    أذكر/ي النتائج السلبية للحراك العربي في المجال االجتماعي -د

_________________________________________________________________________ 
 عالمة(  21: )لثالسؤال الثا

 عالمات( 4)         كيف شجعت أوضاع الدول الكبرى المسلمين على القيام بحركة الفتح االسالمي؟               -أ
 عالمات( 9)                     "قد تنقسم الثورات وفق أساليبها"؟ وضح/ي ذلك مع األمثلة؟                     -ب
 عالمات(  4)           م؟    1911ما الظروف االجتماعية والثقافية التي تسببت في اندالع انتفاضة الحجارة عام  -ج
 عالمات( 9)             بين/ي دور وسائل التواصل االجتماعي األلكترونية في الحراك العربي؟                    -د

_________________________________________________________________________ 
 عالمة(  21) الرابع:السؤال 

 عالمات( 9)                  قارن/ي بين المرحلة األولى والمرحلة الثانية من الحملة الفرنجية األولى؟              -أ
 عالمات(  1)                جة لتطوير مباديء قانونية ثابتة؟    كيف زادت نتائج الحرب العالمية الثانية من الحا -ب
 عالمات( 4)                  ؟                           أذكر/ي دون شرح أسباب سقوط االمبراطورية العثمانية -ج
 ي:/علل -د

 عالمات( 9)                                               "اختالف نوع الحرب"؟                     -1   
 )عالمتان(               مثل قيسارية وطرابلس؟    تأخر فتح المسلمون لبعض المدن الساحلية في الشام-1   

_________________________________________________________________________ 
 عالمة(  21) الخامس:السؤال 

 عالمات( 9)                  أدت إلى قيام الحراك العربي؟                            ما الظروف الخارجية التي  -أ
 عالمات( 4)                 بين/ي دوافع نشوء االمبراطوريات؟                                                  -ب
 عالمات( 4)             انية؟                     كيف ساهمت االمتيازات األجنبية في انهيار االمبراطورية العثم -ج
 عالمات(  9)    األوتوقراطية.      روابط القرى،  قرصنة الثوار الخمسة،   الثورة،    وضح/ي المقصود فيما يلي:  -د

_________________________________________________________________________ 
 مة( عال 21: )سادسالسؤال ال

 عالمات( 9)          ه(؟             12-12صف/ي حركة الفتوح االسالمية خالل مرحلة االستطالع والغارات ) -أ
 عالمات( 4)          بين/ي النتائج االجتماعية للحروب الفرنجية؟                                               -ب
 عالمات( 9)      سطين بشكل خاص؟بشكل عام وعلى فل ى الوطن العربيالحرب العالمية األولى علوضح/ي أثر  -ج
 عالمات( 4)                                            ما تأثير حجم المشاركة الشعبية في نجاح الثورات؟        -د
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 عن أحدهما فقط االجابة ذا القسم من سؤالين وعلى المشترك/ةالقسم الثاني: يتكون ه

 

 
 

 عالمة(  21: )سابعالسؤال ال
 عالمات( 9)                         م(؟                     1911النتائج االقتصادية النتفاضة الحجارة ) بين/ي -أ

 (عالمات 4)                                      ؟                    الدولة واالمبراطوريةمفهومي وازن/ي بين  -ب
 عالمات( 4)                  الدوافع األمنية لتوسع االمبراطورية البيزنطية باتجاه الشرق؟                وضح/ي -ج
 علل/ي:  -د

 )عالمتان(           فشل الحملة الفرنجية السابعة؟                                                  -1   
 )عالمتان(           م؟        1914ولي عهد النمسا وزوجته عام  قيام أحد الطلبة السالفيين باغتيال-1   
 )عالمتان(                                                  أهدافها؟   عن تحقيق عصبة األممعجز -9   

 
 

_________________________________________________________________________ 
 عالمة(  21: )ثامنالسؤال ال

 
 عالمات( 9)             الدوافع االقتصادية للحروب؟                                                   بين/ي -أ

 عالمات( 4)            م؟          1911على ماذا نصت معاهدة )برست ليتوفسك( بين ألمانيا وروسيا عام  -ب
 عالمات( 9)         اعية في قيام الثورة الجزائرية الكبرى؟           كيف أسهمت الظروف االقتصادية واالجتم -ج
 فسر/ي: -د

 عالمات(     9)   "يشكل تأسيس القسطنطينية بداية التحول في التاريخ الروماني؟                   -1      
 عالمات( 4)            "التوسع العثماني باتجاه الغرب في منطقة االناضول ودول البلقان"       -1      

 
 
 
 

 انتهت األسئلة


