
  ١ صفحة    حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية            )  م ٢٠١٥ لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية / الفرع األدبي/التاريخ مادة (
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  سلم درجات تصحيح مادة التارّيخ
  /الفرع األدبيّ /لشهادة الدراسة الثانوية العامة 

   م ٢٠١٥عام ل الثانيةدورة ال
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  ٢ صفحة    حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية            )  م ٢٠١٥ لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية / الفرع األدبي/التاريخ مادة (

  الفرع األدبي/  العامةسّلم درجات تصحيح مادة التّاريخ لشهادة الدراسة الثانوية 
  ئةثالثم: الدرجة    م٢٠١٥عام  الثانيةاالمتحانية دورة ال

  

  )درجة ٨٠: (أجب عن األسئلة اآلتية: أوالً 
  )درجة٢٠(                          :             مما يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك اختر اإلجابة الصحيحة لكلّ  - ١

  :م بين األردن و١٩٥٨االتحاد الهاشمي عام  أوعزت بريطانيا بإقامة -أ   
               .ب: أو                الثانية: أو                     العراق          :اإلجابة      

  :م لمواجهة االحتالل١٩٦٠تشكلت جبهة التحرير اإلريتيرية عام  - ب   
                 .د: أو                الرابعة: أو                    األثيوبي         :اإلجابة      

  )لكل إجابة صحيحة عشر درجات(    
  )درجة٢٠(: من المجموعتين اآلتيتين في كلٍّ  ها الزمنّي بدءًا من األقدمرتب األحداث التاريخّية اآلتية حسب تسلسل -٢

   :الترتيب الصحيح   
  .تحرير القنيطرة – ة التصحيحيةالحركقيام  – عدوان الخامس من حزيران): أ(المجموعة 

  ).ب - أ - ج: (باألحرفويقبل الترتيب ، )٢ - ١ -  ٣: (ويقبل الترتيب باألرقام   
  .قيام الوحدة بين شطري اليمن – استقالل اليمن الجنوبي – استقالل اليمن الشمالي): ب(المجموعة 

  ).ب - ج -  أ: (فباألحر ويقبل الترتيب ، )٢ - ٣ -  ١: (ويقبل الترتيب باألرقام   
  )عشر درجات  وبشكٍل صحيحلكل مجموعة بترتيب كامل  ( 

  )درجة ٤٠(                                     :                                              مما يأتي كالً علل  -٣
  .م١٨٧٨قيام الدول االستعمارية بعقد مؤتمر برلين عام  -أ   
            بعد انهزام الدولة العثمانية أمام روسيا ، أو روبا الكثير من نفوذها الدولي لصالح روسياو أ خسارة - :اإلجابة   

  .أو لمواجهة أطماع روسيا، م١٨٧٨عام 
  .جل مستقبل الدولة العثمانيةأصبحت معرضة لحدوث حرب من أ -             

  .العثمانيةلة لتحقيق أهدافها االستعمارية في أمالك الدو  -             
  )ا عشر درجاتممنه يكتفى بفكرتين لكلّ ( 

  .م١٩٤٥أيار عام  ٢٩توجيه بريطانيا إنذارًا لفرنسا بعد قصف دمشق في  -ب   
   .لكسب صداقة العرب -  :اإلجابة   

  .القضاء على النفوذ الفرنسي -             
  .إبعاده عن المنطقة ألهميتها االستراتيجية -             

  )ا عشر درجاتممنه تفى بفكرتين لكلّ يك( 



  ٣ صفحة    حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية            )  م ٢٠١٥ لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية / الفرع األدبي/التاريخ مادة (

  

  )درجة ٨٠: (أجب عن األسئلة اآلتية: ثانياً 
  )درجة ٢٠(            ).االجتماعية -السياسية (م من الناحية ١٩٤٨نتائج نكبة فلسطين عام صنف في جدول  -١

  :  إلجابةا    
  االجتماعية  السياسية

 ، أو)قلب الوطن العربي(لكيان الصهيوني في اقيام  -
 .تكريس التجزئة

 ).استنزاف خيرات األمة العربيةب( عدم استقرار المنطقة -
 .رفض الكيان الصهيوني قرارات األمم المتحدة -
 .كشفت عن مواطن الضعف العربي -
 .في األقطار العربية )سياسية(أدت إلى تغيرات جذرية  -
تموز في  ٢٣أو ثورة  ،االنقالبات العسكرية في سورية -

تموز في العراق عام  ١٤رة أو ثو  ،م١٩٥٢مصر عام 
  .م١٩٥٨

فلسطيني خارج ) ألف ٦٥٠(تهجير أكثر من  -
 .أراضيهم

رفض الكيان الصهيوني ) زاد في مأساتهم( -
 .عودتهم إلى ديارهم أو التعويض لهم

فلسطيني في ) ألف ١٧٠(بقاء أكثر من  -
أو يعانون إجراءات االحتالل  ،أراضيهم

 .الصهيوني ضدهم
في األقطار ) اجتماعية(أدت إلى تغيرات جذرية  -

  .العربية
  )يكتفى بأربع فكر لكل منها خمس درجات(

  )درجة ٢٠(                       ؟م ٢٠٠٦صمود الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني في تموز عام تفسر بَم  - ٢
  .الوعي الوطني للشعب العربي في لبنان -   :اإلجـابة

  .وطنالدفاع عن أرض ال -           
  .قوة المقاومة اللبنانية -           
  .تالحم الجيش والشعب والمقاومة ضد العدوان الصهيوني -           
  .دعم سورية الشعبي والعسكري للشعب اللبناني في مواجهة االحتالل -           

  .أو كل ما يشير إلى ذلك -           
  )ا عشر درجاتميكتفى بفكرتين لكل منه(

م ١٩٣٦ عام ومشروع معاهدة) العراق وبريطانيا(م بين ١٩٣٠من معاهدة عام  ه الشبه بين مضمون كلٍّ ما أوج -٣
 )درجة ٤٠(                                                                    .           )سورية وفرنسا(بين 
  :اإلجابة

  )سورية وفرنسا(م بين ١٩٣٦هدة عام معامشروع   )العراق وبريطانيا(م بين ١٩٣٠معاهدة عام 
  ).استقالًال تاماً (اعتراف فرنسا باستقالل سورية   -  ).استقالًال تاماً (اعتراف بريطانيا باستقالل العراق  -
  .تتحمل الحكومة السورية مسؤولية حفظ النظام -  .إلى العراق) بحسب صك االنتداب(نقل كل المسؤوليات  -
  .السماح ببناء قاعدتين جويتين أو المزة والنيرب -  .  الحبانية والزبير أوالسماح ببناء قاعدتين جويتين  -
   .تتساعد الدولتان في حالة الحرب -  .تتساعد الدولتان في حالة الحرب -
 وأتكون مساعدة العراق بتقديم التسهيالت في الطرق  -

  .المطارات
  .المواصالت وأمنح سورية فرنسا تسهيالت في الطرق  -

  .عاماً  ٢٥مدة المعاهدة  -  .ماً عا ٢٥مدة المعاهدة  -

  )لكل منها عشر درجاتمتشابهة يكتفى بأربع فكر (
  
  

  
  
  



  ٤ صفحة    حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية            )  م ٢٠١٥ لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية / الفرع األدبي/التاريخ مادة (

  )درجة ٦٠: (أجب عن سؤالين مما يأتي: ثالثاً 
  ؟ م١٩٥٥ما أسباب اغتيال العقيد عدنان المالكي عام  -١

  .)م١٩٤٨عام (أو مشاركته بحرب فلسطين ، بسبب مواقفه الوطنية والقومية في سورية -  :اإلجابة
  .أو التعايش السلمي ،أو عدم االنحياز ،تأييده للحياد اإليجابي -         
  .حال دون دخول سورية في األحالف العسكرية واالستعمارية أو حلف بغداد -         
  .أو كسر احتكار شراء األسلحة من قبل الغرب ،اشترى السالح من المعسكر الشرقي -         
  .تقارب مع مصرسعى إلى ال -         
  .عدم استطاعة القوى االمبريالية استمالته إلى جانبها -         

  )درجات عشرفكر لكل منها  بثالثيكتفى (
  

  ؟ م من الناحية الثقافية١٨٣٠ما السياسة التي اتبعها االستعمار الفرنسي في الجزائر بعد احتاللها عام  -٢
  .أو مالحقة أو قتل المثقفين الجزائريين ،نشر الجهل بين الجزائريين -  :اإلجابة

  .القضاء على اللغة العربية )القضاء على الوحدة الوطنية الجزائرية من خالل( -         
  .التبشيريةإرسال البعثات  -         
  .تشويه التاريخ الجزائري -         
  .والمدارس إغالق الكتاتيب -         
  .طاتخطو نهب الكتب والم -        
  .جعل اللغة الفرنسية لغة التعليم أو فرنسة الجزائر -        

  )درجات عشرفكر لكل منها  بثالثيكتفى (
  

  ؟ م١٩٢٢شباط الذي أصدرته بريطانيا في مصر عام  ٢٨مضمون تصريح ما  -٣
  .إلغاء الحماية البريطانية عن مصر -  :اإلجابة

  .)ادةذات سي(االعتراف بمصر دولة مستقلة  -         
  .بالدفاع عنها ضد أي عدو خارجي) تحتفظ( -         
  .ضمان مواصالتها فيها -         
   .أو األقليات في مصر ،حماية المصالح األجنبية -         
  .أو البريطاني المصري ،بقاء السودان تحت الحكم الثنائي -         

  )درجات عشرفكر لكل منها  بثالثيكتفى ( 
  

  



  ٥ صفحة    حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية            )  م ٢٠١٥ لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية / الفرع األدبي/التاريخ مادة (

  ": الوطن العربي محور األطماع االستعمارية في القرن العشرين: " ن خالل دراستك لموضوعم: رابعاً 
  )درجة ٨٠: (أجب عن األسئلة اآلتية 
  )درجة ٢٠(   ؟    من بريطانيا وفرنسا في الوطن العربي في بداية القرن العشرين المصالح االستعمارية لكلٍّ ما  -١

   :اإلجابة
  .الحصول على محطة للفحم في ُعمانأو تعزيز وجودها في الخليج العربي كانت ترغب في  -   :فرنسا

  .سعيها في تثبيت وجودها في بالد الشام -        
  .خشيتها على طريق الهند - :بريطانيا
               ،لسويسأو روسيا على مقربة من قناة ا ،ألنها ال ترغب أن ترى فرنساأو  ،خشيتها على قناة السويس -           

  .أو أي منفذ بحري يؤدي إلى الهند
  )من فرنسا وبريطانيا لكلٍّ واحدة على أن تكون فكرة  درجات عشرا ملكل منه يكتفى بفكرتين ( 

  )درجة ٢٠(                                                                   :أقرأ النص التاريخّي اآلتي ثم أجب -٢
  ؟ م في تحقيق أهداف الحركة الصهيونية في فلسطين١٩١٦عام ) بيكو -سايكس(اقية دور اتفما  -

   .تحت اإلدارة الدولية) بيكو -سايكس(وضعت فلسطين في اتفاقية  -:اإلجابة
  .اتفقت بريطانيا مع باقي األطراف لتكون االتفاقية بوابة لتنفيذ وعودها للصهاينة بإقامة وطن قومي في فلسطين -        

ألن ما يسمى (مصالح الصهيونية لل رسخت من خاللها سياسة التجزئة بتقسيم بالد الشام خدمةً  -        
  .)االستعمار ليس إال الصهيونية عينها

  .أو كل ما يشير إلى ذلك -        
  )عشر درجات لكل منهمابفكرتين يكتفى (

  )درجة ٢٠(            ؟   ية في الحرب العالمية األولىبوقوف بريطانيا إلى جانب العرب ضد الدولة العثمانما رأيك  -٣
   .حالل الهزيمة فيهاإ أو وحلفائها، إلضعاف الدولة العثمانية - : اإلجابة

  .سان ريمو فيما بعدأو ، عد بلفورو  وأ، /بيكو -سايكس/لتنفيذ اتفاقياتها السرية  -        
  .خداع بريطانيا العرب وتآمرها عليهم –        

  .أو مصالحها ،لتحقيق مطامعها -        
  .رفضه خداع بريطانيا للعربإلى كل ما يشير أو  -        

  )ا عشر درجاتميكتفى بفكرتين لكل منه( 
  )بيكو -سايكس(استخلص من الخريطة مناطق تقاسم النفوذ بحسب المصالح االستعمارية في اتفاقية  -٤
  )درجة ٢٠(                                                             .م وفق األرقام المبينة عليها١٩١٦عام    

  .، أو بريطانياتحت النفوذ البريطاني: )المنطقة الحمراء أو جنوب ووسط العراق بما فيها بغداد( -١: اإلجابة
  .فرنسا ، أوتحت النفوذ الفرنسي :)المنطقة الزرقاء أو غرب سورية ولبنان ووالية أضنة( -٢         

  .أو إقامة اتحاد دول عربية ،مخصصة للعرب :)أو شرق سورية والموصل) أ(المنطقة ( - ٣ 
  .إدارة دولية: )فلسطينأو المنطقة السمراء ( - ٤ 

  )صحيحة خمس درجات جابةإلكل ( 
=================  

  انتهى الّسلم
  



  ٦ صفحة    حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية            )  م ٢٠١٥ لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية / الفرع األدبي/التاريخ مادة (

  خاص بالمكفوفين
  

         ن المنـــــــــاطق اآلتيــــــــة حســـــــــب اتفاقيـــــــــة ســــــــّم الدولـــــــــة االســـــــــتعمارية صــــــــاحبة النفـــــــــوذ فـــــــــي كــــــــل مـــــــــ -٤
  )درجة ٢٠(                                             ؟ م١٩١٦عام ) بيكو -سايكس(

                                                                                                                              
  : اإلجابة

 .أو فرنسا، تحت النفوذ الفرنسي :غرب سورية ولبنان -
 .أو بريطانيا، تحت النفوذ البريطاني: جنوب ووسط العراق -
 .أو بريطانيا، تحت النفوذ البريطاني: ميناء عكا وحيفا -
 .أو فرنسا، تحت النفوذ الفرنسي: ضنةوالية أ -

  /درجات لكل تسمية صحيحة خمس/
=========================  

  انتهى الّسلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٧ صفحة    حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية            )  م ٢٠١٥ لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية / الفرع األدبي/التاريخ مادة (

  
  تعليمات خاصة بالتصحيح 

  
  .لموافقة للسلم وتكتب الدرجة المستحقة فوق تلك اإلجابةيضع المصحح خطًا تحت اإلجابة الصحيحة ا - ١
توضــع درجــة أوًال ضــمن ثــالث دوائــر وتجمــع فــي مربــع واحــد وترفــع الدرجــة إلــى الحقــل األول فــي أعلــى ورقــة إجابــة  - ٢

  .الطالب
  .جابةتوضع درجة ثانيًا ضمن ثالث دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الثاني في أعلى ورقة اإل - ٣
  .توضع درجة ثالثًا ضمن دائرتين وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الثالث في أعلى ورقة اإلجابة - ٤
  .توضع درجة رابعًا ضمن أربع دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الرابع في أعلى ورقة اإلجابة - ٥
  ".زائدة"ها في ورقة اإلجابة ويكتب على اإلجابة الزائدة تصحح األسئلة االختيارية المطلوبة حسب تسلسل ورود - ٦
  .تقوم لجنة واحدة بتصحيح ورقة اإلجابة - ٧

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

  انتهت التعليمات والمالحظات 
  
  

  


