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 اليوم : األحد                                                                                                                                         

 م     19/12/2021التاريخ:                           لاألوامتحان نهاية الفصل الدراسي          الفرع : األدبي والشرعي    

 ونصف       نمدة االمتحان: ساعتا                     م          2220-2021للعام الدراسي                   دراسات تاريخية  المبحث:

 ( عالمة                100مجموع العالمات )                                                                                                          

 مالحظة : عدد أسئلة الورقة )ستة( ، أجب عن )خمسة (منها فقط

 القسم األول : يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة وعلى الطالب أن يجيب عنها جميعا 

 السؤال األول:- )15عالمة( 
 يتكون هذا القسم من )10( فقرات من نوع اختيار من متعدد ، من أربعة بدائل ، اختر رمز االجابة الصحيحة :

ما الحرب التي تهدف الى تغيير انماط السلوك لدى افراد المجتمع  وتشكيك الفرد بقيمه ومبادئه؟  -1  

الحرب االهلية -د       ةالحرب االقتصادي  -حرب العصابات.    ج -الحرب النفسية     ب -أ   

بماذا تتميز حرب االستنزاف؟ -2      

الحاجة الى النفس الطويل وقدرات اقتصادية كبيرة           -ب   سرعة الحركة واالنتشار في مساحات واسعة      -أ 

الحاق اكبر قدر ممكن من الخسائر -د       الهجوم بأعداد صغيرة                             -ج  

  م؟732 -هـ 114عام  با وما المعركة التي اوقفت الفتوحات االسالمية في اور -3

  الزالقة -بالط الشهداء                   د -تهوذة                  ج -وادي لكة                      ب -أ

 4- ما المؤتمر الذي دعا فيه البابا اوربان الثاني الى شن حمالت عسكرية باتجاه الشرق؟ 

مؤتمر لندن  -مؤتمر فرساي           د  -جمؤتمر كليرمونت            -مؤتمر باريس     ب -أ   

 اذكر اسم الصلح الذي أنهى الحملة الفرنجية الثالثة ؟ -5

الرملة   -صور          د -القدس           ج -يافا                   ب -أ   

بماذا تتميز المرحلة الثانية من الحرب العالمية األولى ؟ -6  

حرب الخنادق -دخول الواليات المتحدة الحرب                ب -أ    

تدمير القاعدة األمريكية في بيرل هاربر -اجتياح ألمانيا أراضي بولندا                  د -ج   

لماذا دوافع الثورات مختلفة؟  -7  

بسبب عدم الوضوح في التصورات والتطلعات للثوار  -أ  

تلط اسباب عدة في اندالعها وعدم وضوح اهدافها ومنطلقاتها الفكرية ظاهرة معقدة تخ ألنها -ب  

-بسبب عدم التجانس بين ابناء الشعب الواحد  -ج  

منطلقاتهم الفكرية تبعا للبيئة التي تظهر فيها واهداف الثوار وطموحاتهم وايديولوجياتهم و -د  

تم اعالن استقالل فلسطين؟متى  -8  

م 1988-12-8 -م             د1987-12-8 -ج     م   1988-11-15 -ب   م   1987-11-51 -أ  

أي االتحادات الجماهيرية اآلتية التي شكلتها الفصائل الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة ؟ -9  

اتحادات تجارية -اتحادات نسائية         د -اتحادات صناعية         ج -اتحادات سياحية     ب -أ  

ما األثر السلبي للحراك العربي من الناحية االجتماعية ؟ -10  

تغذية الخالفات المذهبية -هجرة الماليين داخل البالد وخارجها                     ب -أ  
 ←تبعي           االعتماد على الخارج في التموين والتسليح -انتشار المجاعة والفقر                                    د -ج
 



 عالمة(  25الثاني: ) السؤال
 عالمات(6وضح ذلك                                          )تعد الدوافع الثقافية والدينية احدى دوافع قيام الحروب ، -أ

 عالمات(4)لماذا يعد العصر الراشدي األكثر أهمية في تاريخ الدولة اإلسالمية ؟                                        -ب

 عالمات(5علل : انحسار الفتوحات االسالمية منذ الربع االول من القرن الثاني الهجري  .                          ) -ج

 عالمات( 5وضع المسلمون مجموعة من الضوابط واألخالقيات أثناء حروبهم مع االعداء ، عدد هذه الضوابط.    ) -د

 عالمات(5الشرق على  قيام الحروب الفرنجية  ؟                                    )بين كيف ساعدت األوضاع في  -هـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة( 25السؤال الثالث: )

 عالمات(5هـ(                                                           )13أذكر النتائج التي ترتبت على معركة اليرموك عام ) -أ 

                                                                                                                      -علل :  -ب

 عالمات(3فشل الحملة الفرنجية األولى " حملة الفقراء" .                                                                       ) -1

 عالمات(4لجوء الشعوب إلى القيام بالثورات .                                                                                      ) -2

                  عالمات(                6شهد الوطن العربي خالل فترة الحرب العالمية األولى مجموعة من االحداث الهامة ، وضحها .             ) -ج

 عالمات(4)                              بين كيف أسهم وصول الحكومات الديكتاتورية في اندالع الحرب العالمية الثانية . -د

                                                                                                                                               عالمات(        3م .                       )1961عدد المطالب التي قدمها الثوار الجزائريون أثناء المفاوضات مع فرنسا عام  -هـ

 

 عالمة( 25السؤال الرابع: )

 عالمات(                                                        8م( .           )1941-1939لخص بإيجاز األحداث التي شهدتها المرحلة األولى من الحرب العالمية الثانية ) -أ

 عالمات(                                             5)                 عدد أهداف الثورة الجزائرية كما صاغها البيان األول الصادر عن قيادة الثورة  .              -ب

 عالمات(  6للحراك العربي نتائج سلبية على القضية الفلسطينية ، وضح ذلك .                                                ) -ج

                                                                                                                                                    عالمات(6)لي والوطني بين أبناء الشعب الفلسطيني.  اشرح دور االنتفاضة الفلسطينية األولى في ترسيخ الترابط النضا -د

 

 أن يجيب عن أحداهما فقط *يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى المشترك  -* القسم الثاني :

 عالمات( 10) -السؤال الخامس :
 عالمات(4م وقبولها توقيع هدنة .                                          )1918علل : اعالن ألمانيا استسالمها نهاية عام  -أ

 عالمات(    3)                                                                                  -عرف المفاهيم والمصطلحات اآلتية : -ب

 . الثورة ، قانون الفتح ، روابط القرى

 عالمات(3)               فسر : اختالف الظروف الداخلية التي ادت الى اندالع الحراك من دولة عربية إلى اخرى.      -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمات( 10السؤال السادس: )

 عالمات(                                                  6م  ؟                          )1987( األسباب التي أدت إلى اندالع االنتفاضة الفلسطينية عام  عدد )دون شرح -أ

 ( اتعالم4)                                . الحروب الفرنجية، الفتوحات االسالميةعرف المفاهيم والمصطلحات اآلتية :  -ب

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

 انتهت االسئلة


