
  ١ صفحة    حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة            )  م ٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ دبيالفرع األ/التاریخ مادة (

  

  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة         

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  سلم درجات تصحیح مادة التارّیخ

  /الفرع األدبيّ /لشهادة الدراسة الثانویة العامة 

   م ٢٠١٥عام األولى لدورة ال

  ثالثمئة: الدرجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢ صفحة    حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة            )  م ٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ دبيالفرع األ/التاریخ مادة (

  الفرع األدبي/  لعامةسّلم درجات تصحیح مادة التّاریخ لشهادة الدراسة الثانویة ا

  ئةثالثم: الدرجة    م٢٠١٥عام االمتحانیة األولى دورة ال
  

  )درجة ٨٠: (أجب عن األسئلة اآلتیة: أوالً 

  )درجة٢٠(                          :             مما یأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك اختر اإلجابة الصحیحة لكلّ  -١

  :بسبب م١٩١٩ عام ام في دمشقُعقد المؤتمر السوري الع -أ   

               .د: أو           الرابعة: أو     )كراین –كینغ (قدوم لجنة           :اإلجابة      

  :وفق اتفاقیة) سلطنة مسقط وٕامامة عمان(مان إلى قسمین ُقسمت عُ  -ب   

                 .ج: أو                الثالثة: أو                     السیب         :اإلجابة      

  )لكل إجابة صحیحة عشر درجات(    

  )درجة٢٠(: من المجموعتین اآلتیتین في كلٍّ  ها الزمنّي بدءًا من األقدمرتب األحداث التاریخّیة اآلتیة حسب تسلسل -٢

   :الترتیب الصحیح   

  .قیام ثورة الثامن من آذار –یة المتحدة قیام الجمهوریة العرب –جالء االستعمار الفرنسي عن سوریة ): أ(المجموعة 

  ).ج - أ -  ب: (باألحرفویقبل الترتیب ، )٣ - ١ - ٢: (ویقبل الترتیب باألرقام   

  .حكومة رشید عالي الكیالني –دخول العراق عصبة األمم  –ملكیة فیصل ): ب(المجموعة 

  ).ج - أ -  ب(: باألحرفویقبل الترتیب ، )٣ - ١ - ٢: (ویقبل الترتیب باألرقام   

  )عشر درجات  وبشكٍل صحیحلكل مجموعة بترتیب كامل  ( 

  )درجة ٤٠(                                     :                                              مما یأتي كالً علل  -٣

  .ديسعي الدول الصناعیة إلى السیطرة على مناطق جدیدة في القرن التاسع عشر المیال -أ   

  .التضخم في االقتصاد العالمي )نتیجة( -   :اإلجابة   

  .)تطورت في القرن التاسع عشر إلى اإلمبریالیة(تشكل طبقة رأسمالیة  أو ،تراكم رؤوس األموال -             

  .استغالل المواد األولیة فیها -             

  .جعلها أسواقًا لتصریف فائض إنتاجها -             

  )ا عشر درجاتممنه فى بفكرتین لكلّ یكت( 

  .م١٨٨٢ عام موافقة بریطانیا على احتالل إیطالیا میناء عصب في إریتریا - ب   

   .أو البحر األحمر ،التجارة العالمیة لتحد من النفوذ الفرنسي على طریق -  :اإلجابة   

  .تواجه خطر امتداد نفوذه إلى قلب القارة اإلفریقیة -            

  .رغبتها بمواجهة الثورة المهدیة في السودان -            

  )ا عشر درجاتممنه یكتفى بفكرتین لكلّ ( 



  ٣ صفحة    حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة            )  م ٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ دبيالفرع األ/التاریخ مادة (

  

  )درجة ٨٠: (أجب عن األسئلة اآلتیة: ثانیاً 

  )درجة ٢٠(       )الثقافیة –االقتصادیة (ة الدول االستعماریة في المستعمرات من الناحیة سیاسصنف في جدول  - ١

  :  إلجابةا    

  الثقافیة  ةاالقتصادی

 .ل اقتصادها حسب حاجات اقتصاد الدول األوروبیةُشكّ  -

 .تقلیص صناعة المستعمرات -

 ).ستعمرةفي الدول المُ ( المصنعة السلعجعلها تعتمد على  -

 .ةتطبیق نظام التجارة الحرّ  -

أو عن  ،السیطرة على النظم االقتصادیة بشكل مباشر -

أو  ،ؤوس األموالأو ر  ،أو البنوك ،طریق االحتكارات

   .أو السیطرة على اقتصاد المستعمرات المعقدة،الشركات 

 .بفرض ثقافتها) الدول االستعماریة(قامت  -

 .فرض أسلوب حیاتها -

 .جعلوا لغتهم األجنبیة لغة رسمیة في المستعمرات -

المستشفیات  أو، عمدوا إلى إنشاء المدارس -

  ).لتبریر وجودهم(

  .تشویه التاریخ -

  )خمس درجات یكتفى بأربع فكر لكل منها(

  )صفر ینفي العمود نفس الفكرةفي حال ورود (

  )درجة ٢٠(           ؟إلى جانب بریطانیا) م١٩٤٥ – ١٩٣٩(وقوف إمارة شرقي األردن في الحرب العالمیة الثانیة تفسر بَم  -٢

  .)التام(أمًال في الحصول على االستقالل  -   :اإلجـابة

  .الدعم وأ ،للحصول على المساعدات -          

  .خوفًا من الضغوط البریطانیة -          

  .أو كل ما یشیر إلى ذلك -          

  )ا عشر درجاتمیكتفى بفكرتین لكل منه(

 )درجة ٤٠(     .           م١٩٤٧ عام مشروعي األكثریة، واألقلیة بشأن فلسطینقارن في جدول بین كلٍّ من  - ٣

  :اإلجابة

  یةمشروع األقل  مشروع األكثریة

 .إقامة حكومة عربیة وحكومة یهودیة  -  .تقسیم فلسطین إلى دولتین عربیة ویهودیة -

  ).باسم دولة فلسطین(تشكالن دولة اتحادیة  أو -

 . إقامة وحدة اقتصادیة بینهما -

  . إقامة وحدة اقتصادیة بینهما أو -

 ).باسم دولة فلسطین(تشكالن دولة اتحادیة  -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  . تتمتع كل حكومة باستقاللها الذاتي -  ).عامانمدتها (یتم استقالل الدولتین بعد مرحلة انتقالیة  -

  .تكون القدس عاصمة فلسطین -  .القدس تحت وصایة األمم المتحدةوضع  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  .شهریاً ) آالف ٥(مهاجر یهودي أو بمعدل ) ألف ١٥٠(قبول  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  .وافقت الجمعیة العمومیة على مشروع األكثریة -

  )یكتفى بأربع فكر لكل منها عشر درجات(

  /)عشر درجات/فكرتان متقابلتان صحیحتان (

  /)عشر درجات/أساسًا في الكتاب فكرة صحیحة لیس لها مقابل (

  /)صفر/فكرتان متقابلتان إحداهما خاطئة ( 

  /)درجات خمس/ى استوفت فكرتان متقابلتان إحداهما لم تستوِف الفكرة كاملة واألخر (

  



  ٤ صفحة    حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة            )  م ٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ دبيالفرع األ/التاریخ مادة (

  

  )درجة ٦٠: (أجب عن سؤالین مما یأتي: ثالثاً 

  ؟ م بین لبنان وفرنسا١٩٣٦عام مضمون مشروع معاهدة ما  - ١

  .وضع القوات الفرنسیة المرابطة في لبنان بإمرة الحكومة اللبنانیة -  :اإلجابة

  ).تتكون صلب هذه القوا(تشكیل فرقة فرنسیة لبنانیة مشتركة  -         

  .)لتنظیم الدفاع عن لبنان (تقدیم فرنسا بعثة عسكریة -         

  .دون تحدید فترة زمنیة جعلت أرض لبنان كلها تحت تصرف قواتها -         

  .تقدیم الحكومة اللبنانیة التسهیالت في الموانئ أو المطارات أو المواصالت األخرى كافة -         

  .تعهدها بالمحافظة على حقوق األقلیات -         

  )درجات عشرفكر لكل منها  بثالثیكتفى (
  

  ؟ دور مصطفى كامل في الحركة الوطنیة في مصر ضد االحتالل البریطانيما  -٢

  .ساهم في انتعاش الحركة الوطنیة -  :اإلجابة

  .قاد النضال الوطني -         

  .أو طالب بإنهاء االحتالل البریطاني عن مصر ،عن بالدهكّرس حیاته للدفاع  -         

  .)لتنطق باسم الجالء(أصدر جریدة اللواء  -         

  .أو إنشاء المدارس ،دعا إلى نشر التعلیم -         

  .أو بعد مأساة حادثة دنشواي ،فضح ممارسات االحتالل البریطاني في مصر -        

  .)م الذي طالب باالستقالل ووضع دستور جدید للبالد١٩٠٧عام (أسس الحزب الوطني  -        

  )درجات عشرفكر لكل منها  بثالثیكتفى (
  

  ؟ م١٨٣٠أسباب االحتالل الفرنسي للجزائر عام ما  -٣

  .أو أهمیة موقع الجزائر االستراتیجي في البحر المتوسط ،إلقامة قاعدة بحریة على ساحل الجزائر -  :اإلجابة

  .أو لمواجهة قوة بریطانیا المتزایدة ،المتوسطرب التفوق البریطاني في البحر لض -         

  ).التي فقدت أجزاء منها خالل حروبها مع بریطانیا(إلعادة بناء اإلمبراطوریة  -         

  .لفتح خط تجاري إلى أواسط إفریقیا -         

   .ر الشعب الفرنسي عن سوء األوضاع الداخلیةأو لصرف أنظا ،)المزعزع(لتوطید عرش ملك فرنسا  -         

  .للتهرب من دفع دیون الجزائر -         

  .أو حادثة المروحة ،)التي اتخذتها فرنسا ذریعة الحتالل الجزائر(للقنصل الفرنسي   حادثة لطم الداي -         

  )درجات عشرفكر لكل منها  بثالثیكتفى ( 



  ٥ صفحة    حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة            )  م ٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ دبيالفرع األ/التاریخ مادة (

  

  

  ": م١٩٢٠االحتالل الفرنسي لسوریة عام "  :من خالل دراستك لموضوع: رابعاً 

  )درجة٨٠: (أجب عن األسئلة اآلتیة 

  )درجة ٢٠(           ؟    م١٩٢٠هدف االستعمار الفرنسي من تجزئة سوریة إلى دویالت بعد احتاللها عام ما  - ١

  .أو الوطنیة ،إلضعاف االتجاهات الوحدویة -  :اإلجابة

  .أو تعزیز النزعات الطائفیة ،عربي السوريلتمزیق وحدة الشعب ال -         

  .للسیطرة على البالد -         

   .إلضعاف روح الثورات -         

  )درجات عشرا ملكل منه یكتفى بفكرتین ( 

  )درجة ٢٠(                                                                   :أقرأ النص التاریخّي اآلتي ثم أجب -٢

  ؟ أثر الكفاح المسلح للشعب العربي السوري ضد االحتالل الفرنسي في حصوله على االستقاللما  -

   .)الدستوري(من خالل الكفاح المسلح تم االنتقال للنضال السیاسي  -  :اإلجابة

  .تعیین مندوبین مدنیین بدًال من عسكریین، أو الذي قاد إلى تغییر فرنسا سیاستها -        

  .أو الحصول على مكاسب سیاسیة ،شكیل جمعیة تأسیسیةت -        

یؤكد على أن سوریة وحدة طبیعیة ال تتجزأ أو نظامها جمهوري برلماني أو الوزارة (وضع دستور للبالد  -        

  .)مسؤولة أمام البرلمان

  .أو وحدة الشعب العربي السوري ،أو الوعي السیاسي لدى الشعب العربي السوري ،)بتأسیس أحزاب وطنیة(وعي الشعب  -         

  .ذلكأو كل ما یشیر إلى  -        

  )عشر درجات بفكرتین ولكل منهمایكتفى ( 

  )درجة ٢٠(                       ؟          بمطالب الشعب العربي السوري ردًا على سیاسة االحتالل الفرنسيما رأیك  -٣

   .في الدفاع عن أرضه) بي السوريالشعب العر (تأیید حق  - : اإلجابة

  .حقه في الحفاظ على وحدة أراضیه -        

  .حقه في الحریة –        

  .أو كل ما یشیر إلى تأییده موقف الشعب العربي السوري ،الوقوف ضد السیاسة االستعماریة -        

  )ا عشر درجاتمیكتفى بفكرتین لكل منه( 

             واكتب المسمى المناسب لكّل منها وفق تقسیمات م المحددة على الخریطة انقل إلى ورقة إجابتك األرقا - ٤

  )درجة ٢٠(                                                                       .االحتالل الفرنسي لسوریة

  .حكومة لبنان الكبیردولة، أو  - ٢.            أو السویداء دولة، أو حكومة جبل العرب -١: اإلجابة

  .دولة، أو حكومة حلب -٤      .            دولة، أو حكومة الالذقیة - ٣         

  )لكل تسمیة صحیحة خمس درجات( 

=================  

  انتهى الّسلم



  ٦ صفحة    حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة            )  م ٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ دبيالفرع األ/التاریخ مادة (

  

  خاص بالمكفوفین

  

  )درجة ٢٠(                       ؟               نتائج الثورات التي قامت في سوریة ضد االحتالل الفرنسيما  - ٤

  : اإلجابة

 .ازداد التالحم أو الوعي الوطني أو القومي -

 ).آالف من المجاهدین السوریین ١٠(مقابل ) ألف قتیل ١٥(كبدت الفرنسیین خسائر فادحة  -

 .أو في الداخل الفرنسي ،أثارت الرأي العام العالمي -

 .كریینأجبرت فرنسا على تعیین مندوبین مدنیین بدًال من العس -

أو إجراء انتخابات لتشكیل جمعیة تأسیسیة تضع دستورًا  ،)على أسس عدة(التفاوض مع الزعماء الوطنیین  -

 .أو إصدار عفو عن المبعدین ،للبالد، أو إلغاء األحكام العرفیة

  /درجات عشرا ملكل منه بفكرتینیكتفى /

=========================  

  انتهى الّسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧ صفحة    حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة            )  م ٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ دبيالفرع األ/التاریخ مادة (

  

  

  علیمات خاصة بالتصحیح ت

  

  .یضع المصحح خطًا تحت اإلجابة الصحیحة الموافقة للسلم وتكتب الدرجة المستحقة فوق تلك اإلجابة -١

توضــع درجــة أوًال ضــمن ثــالث دوائــر وتجمــع فــي مربــع واحــد وترفــع الدرجــة إلــى الحقــل األول فــي أعلــى ورقــة إجابــة  -٢

  .الطالب

  .في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الثاني في أعلى ورقة اإلجابة توضع درجة ثانیًا ضمن ثالث دوائر وتجمع -٣

  .توضع درجة ثالثًا ضمن دائرتین وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الثالث في أعلى ورقة اإلجابة -٤

  .رقة اإلجابةتوضع درجة رابعًا ضمن أربع دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الرابع في أعلى و  -٥

  ".زائدة"تصحح األسئلة االختیاریة المطلوبة حسب تسلسل ورودها في ورقة اإلجابة ویكتب على اإلجابة الزائدة  -٦

  .تقوم لجنة واحدة بتصحیح ورقة اإلجابة -٧

  

=========================  

  انتهت التعلیمات والمالحظات 

  

  

  


