
  ١ صفحة   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة        )   م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ الثانویة الشرعیة/التاریخ مادة (

  

  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة         

      

  

  

  

  

  

  

  

  سلم درجات تصحیح مادة التارّیخ

  الشرعیةلشهادة الدراسة الثانویة 

   م ٢٠١٥عام األولى لدورة ال

  ثالثمئة: الدرجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢ صفحة   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة        )   م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ الثانویة الشرعیة/التاریخ مادة (

  الشرعیةسّلم درجات تصحیح مادة التّاریخ لشهادة الدراسة الثانویة 

  ئةثالثم: الدرجة    م٢٠١٥عام  متحانیة األولىاال دورةال

  

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

  :االحتالل الفرنسي خسائر فادحة في معركة) م١٩٢٧-١٩٢٥( كّبدت الثورة السوریة الكبرى -أ   

  .ب: أو                الثانیة: أو                 المزرعة          :بةاإلجا      

  :م بین األردن و١٩٥٨أوعزت بریطانیا بإقامة االتحاد الهاشمي عام  -ب   

  .ج: أو               الثالثة: أو                   العراق          :اإلجابة      

  )لكل إجابة صحیحة عشر درجات( 

  )درجة٢٠( :في كلٍّ من المجموعتین اآلتیتین لها الزمنّي بدءًا من األقدماألحداث التاریخّیة اآلتیة حسب تسلس رتب -٢

  .الوحدة بین شطري الیمن -استقالل الیمن الجنوبي  –تشكیل اتحاد الجنوب العربي الیمني ): أ(المجموعة 

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

  .عدوان الخامس من حزیران –قیام ثورة الثامن من آذار  –قیام الجمهوریة العربیة المتحدة ): ب(المجموعة 

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

  )عشر درجات  وبشكٍل صحیحلكل مجموعة بترتیب كامل  (

  )درجة ٤٠(                                   :                                              مما یأتي كالً علل  -٣

  .م١٩٤٥أیار عام  ٢٩توجیه بریطانیا إنذارًا لفرنسا بعد قصف دمشق في  -أ   

   .لكسب صداقة العرب -   :اإلجابة      

  .القضاء على النفوذ الفرنسي -                

  .إبعاده عن المنطقة -                

  .ألهمیتها االستراتیجیة -                

  )ا عشر درجات مبفكرتین لكل منهیكتفى ( 

  .القرن التاسع عشر المیالدي العالم في سعي الدول الصناعیة للسیطرة على مناطق جدیدة في - ب   

  .التضخم في االقتصاد العالمي )نتیجة( -   :اإلجابة   

  .)تطورت في القرن التاسع عشر إلى االمبریالیة(تشّكل طبقة رأسمالیة أو . تراكم رؤوس األموال -             

  .استغالل المواد األولیة فیها -             

  .جعلها أسواقًا لتصریف فائض إنتاجها -             

  )ا عشر درجات مبفكرتین لكل منهیكتفى (

  



  ٣ صفحة   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة        )   م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ الثانویة الشرعیة/التاریخ مادة (

  

  )درجة ٨٠( :لة اآلتیةأجب عن األسئ: ثانیاً 

م على الصعیدین                  ١٩٣٣سیاسة الملك غازي في العراق بعد استالمه الحكم عام صنف في جدول  - ١

  )درجة ٢٠(            .                                                               )الداخلي والخارجي(

  :  اإلجابة

  لخارجيالصعید ا  الصعید الداخلي

 ).واسعة(قام بإصالحات في مجال الزراعة  -

 .قام بإصالحات في مجال الصناعة -

التي عارضت القیود (أید الحركة الوطنیة في العراق  -

 ).م١٩٣٠عام البریطانیة التي فرضتها معاهدة 

  .تمسك بعروبة األحواز -

العرب في فلسطین في كفاحهم المسلح ضد  )األشقاء(أید   -

 .االحتالل البریطاني

 .العرب في فلسطین ضد الكیان الصهیوني )األشقاء(أید  -

 .الكثیر من العراقیین في الثورات الفلسطینیة عالسماح بتطوی -

  .شجب االستعمار في كلٍّ من سوریة أو فلسطین -

  

  )یكتفى بأربع فكر لكل منها خمس درجات(

  )درجة ٢٠(         ؟ م١٩٢٨ عام الدستور السوريإلى ) ١١٦(المادة ) بونسو(إضافة المندوب السامي الفرنسي تفسر بَم  -٢

  .عدم احترام الحیاة البرلمانیة في سوریة -   :اإلجـابة

  .بقاء الهیمنة الفرنسیة مستمرة على سوریة -          

  .نهب الثروات السوریةتحقیق مصالح فرنسا أو  -          

  ).السوري(لتعطیل العمل بالدستور  -          

  .إفراغ مواد الدستور من مضمونها -          

  .أو كل ما یشیر إلى تعطیل الحیاة البرلمانیة -          

  )ا عشر درجاتمیكتفى بفكرتین لكل منه(

 )درجة ٤٠( .            م١٩٤٧مشروعي األكثریة، ومشروع األقلیة بشأن فلسطین قارن في جدول بین كلٍّ من  - ٣

  :اإلجابة

  األقلیةمشروع   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  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

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

  .تكون القدس عاصمة فلسطین -  .وضع القدس تحت وصایة األمم المتحدة -

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

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  .وافقت الجمعیة العمومیة على مشروع األكثریة -

  )یكتفى بفكرتین لكل منهما عشرون درجة(                                     

  /)ةشرون درجع/فكرتان متقابلتان صحیحتان (

  /) ةشرون درجع /أساسًا في الكتاب فكرة صحیحة لیس لها مقابل (

  /)صفر/فكرتان متقابلتان إحداهما خاطئة ( 

  /)عشر درجات/لتان إحداهما لم تستوِف الفكرة كاملة واألخرى استوفت فكرتان متقاب(

  



  ٤ صفحة   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة        )   م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ الثانویة الشرعیة/التاریخ مادة (

  

  )درجة٦٠( :أجب عن سؤالین مما یأتي: ثالثاً 

  ؟ م الذي أصدرته بریطانیا في مصر١٩٢٢ عام شباط ٢٨ما مضمون تصریح  - ١

  .إلغاء الحمایة البریطانیة عن مصر -  :اإلجابة    

  .)ذات سیادة(االعتراف بها دولة مستقلة  -            

  .تحتفظ بالدفاع عنها ضد أي عدو خارجي -            

  .ضمان مواصالتها فیها -            

  .أو األقلیات في مصر ،حمایة المصالح األجنبیة -            

  .أو البریطاني المصري ،بقاء السودان تحت الحكم الثنائي -            

  )بثالث فكر لكل منها عشر درجاتیكتفى ( 

  ؟ م١٩٧٣ن العربي بعد حرب تشرین التحریریة عام مادور سوریة في تعزیز التضما  -٢

  .عززت التضامن العربي -  :اإلجابة    

  .إلى جانب الشعب اللبنانيوقفت  -            

  .الحرب األهلیة الثانیة إلنهاء -            

  .أو عقد میثاق العمل القومي العربي ،ل وحدة بین القطرینیلتشك) م١٩٧٩عام (العراق  حدث تقارب مع -            

  .)الستعادة حقوقه أو العودة إلى أرضه(استمرت في دعمها للشعب الفلسطیني  -            

  )یكتفى بثالث فكر لكل منها عشر درجات(

  ؟ م بین لبنان وفرنسا١٩٣٦ عام مضمون مشروع معاهدةما  - ١

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

  ).تكون صلب هذه القوات(تشكیل فرقة فرنسیة لبنانیة مشتركة  -         

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

  .ن تحدید فترة زمنیةدو  جعلت أرض لبنان كلها تحت تصرف قواتها -         

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

  .تعهدها بالمحافظة على حقوق األقلیات -         

  )یكتفى بثالث فكر لكل منها عشر درجات( 

  

  

  
  

  



  ٥ صفحة   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة        )   م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ الثانویة الشرعیة/التاریخ مادة (

  

  ": طماع االستعماریة في القرن العشرینالوطن العربي محور األ: " من خالل دراستك لموضوع: رابعاً 

  )درجة٨٠( :أجب عن األسئلة اآلتیة 

  )درجة ٢٠(      ؟  ما المصالح االستعماریة لكل من بریطانیا وفرنسا في الوطن العربي في بدایة القرن العشرین - ١

   :اإلجابة

  ):مصالح بریطانیا االستعماریة(

  .خشیتها على طریق الهند  -         

    .أو أي منفذ بحري یؤدي إلى الهند ،قناة السویسمن ال ترغب في رؤیة فرنسا أو روسیا على مقربة ) ألنها( -        

    ):فرنسا االستعماریةمصالح ( 

  .رغبتها في تعزیز وجودها في الخلیج العربي -        

  .الحصول على محطة للفحم في ُعمان -        

   .ودها في بالد الشامسعیها إلى تثبیت وج -        

  )ا عشر درجاتممنه لكلٍّ و  ،من بریطانیا وفرنسا بفكرة واحدة لكلٍّ یكتفى ( 

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

  لماذا كانت فلسطین مصلحة إمبراطوریة بالنسبة لبریطانیا؟ -

   .أو لقربها من سوریة، قعها الهام بالقرب من قناة السویسمو  -  :اإلجابة

  .بالنسبة للقناة/ حربیة واقتصادیة/ألنها تشكل قوة ارتكاز إستراتیجیة  -        

  .وقوعها في قلب الوطن العربي لمنع وحدته -        

  .اجعل الكیان الصهیوني فیها كقاعدة متقدمة لتنفیذ مصالحه -        

  .أو كل ما یشیر إلى ذلك -        

  )عشر درجات بفكرتین لكل منهمایكتفى ( 

  )درجة٢٠(                                                    ؟          م١٩٢٠بمقررات مؤتمر سان ریمو عام ما رأیك  -٣

   :رفض هذه المقررات االستعماریة ألنها: اإلجابة

  .في الوطن العربي كرست التجزئة -        

  .كانت سببًا في إضعافه وتخلفه -        

  .ما زال الوطن العربي یعاني من آثاره حتى الیوم -        

  .حطم اآلمال القومیة في الوحدة العربیة ألنه جاء ردًا على المؤتمرات العربیة -        

  .سان ریمو مؤتمر قراراتأو كل ما یشیر إلى رفض  -        

  )عشر درجات بفكرتین لكل منهمافى یكت(

              استخلص من الخریطة مناطق تقاسم النفوذ بین الدول االستعماریة في مؤتمر سان ریمو، وفق األرقام  - ٤

  )درجة٢٠(                                                                                       .المبینة علیها

  .وضع سوریة تحت االنتداب الفرنسي -١: اإلجابة

  .وضع شرق األردن تحت االنتداب البریطاني -٢

  .وضع العراق تحت االنتداب البریطاني -٣

  .وضع لبنان تحت االنتداب الفرنسي -٤

  )لكل تسمیة صحیحة خمس درجات(

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

  انتهى الّسلم



  ٦ صفحة   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة        )   م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ الثانویة الشرعیة/التاریخ مادة (

  

  خاص بالمكفوفین

  

  )درجة ٢٠(                                         ؟ م١٩١٨ة لبالد الشام عام ما تقسیمات اللنبي العسكری -٤

  :قسمها إلى ثالث مناطق: اإلجابة

 .سوریة الداخلیة وشرقي األردن بإمرة فیصل: األولى - 

 .تشمل الساحل السوري حتى صور تحت الحكم الفرنسي :الثانیة - 

 .ضمت فلسطین تحت الحكم البریطاني :الثالثة - 

  )عشر درجات بفكرتین لكل منهماى یكتف( -

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

  انتهى الّسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧ صفحة   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة        )   م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام/ الثانویة الشرعیة/التاریخ مادة (

  

  تعلیمات خاصة بالتصحیح 

  

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

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

  .الطالب

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

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

  .توضع درجة رابعًا ضمن أربع دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الرابع في أعلى ورقة اإلجابة -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 

  

  

  

  

  

  

  


