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 وزارة التربية والتعليم 
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 08/08/2019 خميسال :اليوم والتاريخ
 ( عالمة 100مجموع العالمات )

 State of Palestine                            رحيمن الـم هللا الرحمـــبس

Ministry of Education 

  D. G. of Assessment, Evaluation & Examinations 

    والشرعي الفرع: األدبي
   التاريخ المبحث:

 الورقة : __
    

 ( منها فقطخمسة( أسئلة، أجب عن )ستةمالحظة : عدد أسئلة الورقة )
 
 

 عالمة( 30 (السؤال األول:

  في ( ×)إشارة  رمز اإلجابة الصحيحة، ثم ضع ( فقرة من نوع اختيار من متعدد، من أربعة بدائل، اختر20يتكون هذا السؤال من ) 

 المكان المخصص في دفتر اإلجابة: 

 التي شكلت بداية المحاوالت األوروبية لوضع قوانين الحرب في العصر الحديث؟ما المعركة  .1 

 أ( السوم                               ب( الفردان                       ج( سيدان                   د( سولفرينو    

 هـ؟13ما المعركة التي هزم فيها المسلمون عام  .2 

 د( داثن  الجسر                 ب( القادسية                       ج(                    أ( اليرموك            

 م؟1095ما المؤتمر الذي استجابت فيه أوروبا لدعوة البابا أوربان الثاني شن حمالت عسكرية تجاه الشرق عام  .3 

 د( مؤتمر البندقية   مؤتمر لندن             ج(         ب( مؤتمر كليرمونت                   أ( مؤتمر فينا               

 ؟إلى مصر هةد الحملة الفرنجية السابعة المتجمن قا .4 

 د( لويس التاسع ملك فرنسا    ج( كونراد ملك ألمانيا         ب( ريتشارد قلب األسد               أ( بطرس الناسك                  

 م على تحويل ممراتها المائية إلى ممرات دولية؟1920جبرت بموجبها الدولة العثمانية عام ما المعاهدة التي أ   .5 

 ب( سان جرمان                  ج( فرساي                      د( برست ليتوفسك   أ( سيفر                              

 ما األطراف المتحاربة في معركة ستالينجراد؟ .6 

 د( ألمانيا وفرنسا  ج( ألمانيا وبريطانيا                  ب( ألمانيا وروسيا                   ا وفرنسا             ي( إيطالأ  

 أي الثورات اآلتية تعد من الثورات البيضاء؟ .7 

 د( الثورة الفرنسية              ب( الثورة الصينية                ج( الثورة الجزائرية         أ( الثورة المجيدة في إنجلترا     

 من هو الزعيم الجزائري الذي قاد حزب االنتصار للحريات؟ .8 

 د( مصالي الحاج  ب( عبد الحميد بن باديس         ج( فرحات عباس                    أ( قدور بلقاسم                   

 
 (2يتبع صفحة )                                                                     الحظ الصفحة التالية                               

 ا جميعا  ، وعلى المشترك أن يجيب عنهأربعة أسئلةمن القسم األول: يتكون هذا القسم 
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 المحتلة؟ الفلسطينية لماذا قام االحتالل الصهيوني بتشكيل )روابط القرى( في األراضي .9

 ية، وعزلهار الفلسطينير أ( لتحسين أحوال سكانها المعيشية                                   ب( إلضعاف منظمة التح  

 د( تمهيدًا إلجراء انتخابات محلية في األراضي المحتلة   ج( لتشجيع الدول العربية على القبول بالحل السلمي                 

 صالحات التي قامت بها السعودية لمنع امتداد الربيع العربي إليها؟ما اإل .10

 د( تعديل الدستور بناء مساكن جديدة              ج(             ح القضاء  الصإب(   أ( رفع األجور                     

 الذي اعتمدت عليه اإلمبراطورية اإلسبانية في توسعها؟ لمبررما ا .11

 االقتصادي د( االستقالل     ب( الرسالة الدينية                 ج( الدافع الحضاري                أ( إحالل السالم                

 ؟ولسطنطين األ قمبراطور ي أنشأها اإلالكنيسة التما  .12

 يامةالقب(                                                         آيا صوفياأ(   

 المهدد(                  الفاتيكان                                         ج(  

 كار االنفصالية اإلمبراطورية العثمانية؟يين اجتاحت األفنامن السالطين العثمفي عهد أي  .13

 ج( عبد الحميد األول                  د( عبد الحميد الثاني      أ( سليم األول                 ب( سليمان القانوني              

 عليها؟ ايطانير بسيطرة  بالحكم الذاتي خالل صلاأل يطانيوبر سكانها  التي تمتعما المستعمرة  .14

 د( عدن        فلسطين                     ج( أ( جنوب إفريقيا                    ب( الهند                         

 كيف تمكنت الواليات المتحدة األمريكية من احتالل مركز الصدارة في الهيمنة التكنولوجية على العالم؟ .15

دارة محركات البحث العلمي وشبكات األنترنت واالتصال بامتالكب(  لديانات        او ب مختلف الثقافات أ( باستيعا   وا 

 بتأسيس ترسانة عسكرية ضخمة            د( بالسيطرة على مصادر النفط خارج حدودها (ج 

 ما اسم االتحاد الجمركي الذي أسسه بسمارك بين الدويالت األلمانية؟ .16

 ج( الدايت                            د( الزولفرين    ب( الراين                                                أ( الجات 

 ما األسس التي اعتمدها المفكر )هيجل( لتحقيق الوحدة األلمانية؟ .17

 للغة والديند( ا             ة والجنس         أ( الثقافة واللغة                    ب( التاريخ واللغة                   ج( اللغ

 أين يقع المقر الرسمي لمجلس التعاون الخليجي؟ .18

 أ( الرياض                          ب( الكويت                       ج( مسقط                              د( الدوحة

 أي العوامل الخارجية اآلتية لعبت دورا  كبيرا  في تفكك االتحاد السوفيتي وانهياره؟ .19

 د( النظام المركزي      امتيازات الفالحين               ب( الفكر الديني                   ج( سباق التسلح                   أ(

 م؟2013ما أخر دولة انضمت إلى االتحاد األوروبي عام  .20

 د( سلوفينيا      ج( بولونيا                        كرواتيا                        أ( هنغاريا                          ب( 

 (3فحة )الحظ الصفحة التالية                                                                                                    يتبع ص
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 عالمة( 20 (السؤال الثاني:
 عالمات( 5)          بين الدوافع الثقافية والدينية للحروب بشكل عام .                                                       .أ 
 عالمات( 4)              ما أهمية الثورات بالنسبة للشعوب المستعمرة؟                                                     .ب 
 عالمات( 4)             وضح الظروف الخارجية التي أدت إلى اندالع الحراك العربي.                                        .ج 
 المتان()ع           أخفقت امبراطوريات كبرى عديدة أمام خصوم ضعفاء لها.                            (1)اآلتية:  ناقش .د 

 عالمات( 5)                                     العربية.                                   ات الوحدةمقوم (2)                  
 

 عالمة( 20 (السؤال الثالث:
 عالمات( 4)                                                  .وضح دور المماليك في مقاومة الحمالت الصليبية والتصدي لها .أ 
 عالمات( 5)     أذكر نتائج الوحدة األلمانية.                                                                                 .ب 
 ت(عالما 4)           قيم دور جامعة الدول العربية في تحقيق األهداف الوحدوية العربية.                                    .ج 
 عالمات( 4)      أثر الوعي القومي للشعب الجزائري في اندالع الثورة الجزائرية.                           (1)ما يأتي:  وضح .د 

 عالمات( 3)            األسباب الدينية واألمنية التي دفعت العثمانيين للتوجه في فتوحاتهم نحو الغرب.   (2)                    
 

 عالمة( 20 (الرابع:السؤال 
 عالمات( 5)        وضح دور األنظمة الديكتاتورية التي ظهرت بعد الحرب العالمية األولى في اندالع الحرب العالمية الثانية.   .أ 
 ات(عالم 4)                   استنتج دور حركة االصالح الديني في التوسع البريطاني خارج الحدود اإلقليمية لبريطانيا.      .ب 
 عالمات(  4)        م؟               1918لماذا أعلنت ألمانيا استسالمها أمام الحلفاء، واستعدادها لتوقيع هدنة نهاية العام  .ج 
 عالمات( 4)           نجاح العثمانيين في القضاء على اإلمبراطورية البيزنطية.                                     (1)فسر:  .د 

 عالمات( 3)       فتح المسلمين لمصر أسرع حركات الفتح اإلسالمي وأسهلها.                                 د  ع   (2)           
  
 
 

                                                                                    عالمات( 10س:)السؤال الخام
 عالمات( 5)       األمريكية من فرض هيمنتها السياسية على العالم.                           كيف تمكنت الواليات المتحدة  .أ 
 عالمات( 5)   علل: عانت الجمهوريات السوفيتية من حالة عدم االنسجام.                                                  .ب 
 

                                                                                    عالمات( 10س:)ادسالسؤال ال
 عالمات( 8)       استنتج أهداف االنتفاضة الفلسطينية األولى كما وردت في النداء الثاني للقيادة الوطنية الموحدة.          .أ 
 ( ان)عالمت                                    وروبية في تأسيس االتحاد األوروبي. الصلب األ و  وضح أهمية جماعة الفحم .ب 

 

 انتهت األسئلة
 

 

 فقط. سؤالين، وعلى المشترك أن يجيب عن واحد منهماالقسم الثاني: يتكون هذا القسم من 
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