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 الفرع األدبي/  لعامةسّمم درجات تصحيح مادة التّاريخ لشهادة الدراسة الثانوية ا

 ئةالدرجة : ثالثم   م1026عام االمتحانية األولى دورة ال
 

 درجة( 00أواًل: أجب عن األسئمة اآلتية: )
 (درجة10)                          مما يأتي، وانقمها إلى ورقة إجابتك:              اختر اإلجابة الصحيحة لكلّ  -1

 :جريدة سوزياء اسكندرونة بزعامة زكي األر في لو  أصدرت عصبة العمل القومي - أ
              .الثانيةأو :           بأو :       العروبة          اإلجابة:      

 م في معركة :1291 عام سبانياإل االحتاللحرز األمير محمد بن عبد الكريم الخطابي نصرًا عمى أ -ب   
                .الثالثةأو :                جأو:                      أنوال         اإلجابة:      

 )لكل إجابة صحيحة عشر درجات(  
 (درجة10)من المجموعتين اآلتيتين:  في كل   ها الزمنّي بدءًا من األقدمرتب األحداث التاريخّية اآلتية حسب تسمسم -9

  :الترتيب الصحيح   
 .مؤتمر سان ريمو – تداع نظام االنتداباب – (بيكو -سايكس)اتفاقية المجموعة )أ(: 

 (.ب - أ - ج: )باألحرفويقبل الترتيب ، (9 - 1 - 3ويقبل الترتيب باألرقام: )   
 .استقالل اليمن الجنوبي – يمنيالعربي ال تشكيل اتحاد الجنوب – عدن احتالل بريطانياالمجموعة )ب(: 

 (.ج - أ - ب: )باألحرفرتيب ويقبل الت، (3 - 1 - 9ويقبل الترتيب باألرقام: )   
 (عشر درجات  وبشكٍل صحيحلكل مجموعة بترتيب كامل  ) 

 (درجة 00)                                     مما يأتي:                                               كالً عمل  -3
 .م2210اشتداد الخالف بين الحكومة العربية في دمشق وفرنسا عام  -أ   
 .تأسيس بنك سورية ولبنان الفرنسي -  اإلجابة:   
 وراق نقدية فرنسية.أصدار إ -             
 .رفض الحكومة السورية التعامل بيا -             
 .(لمحاربة القوات التركية)راضي السورية لمجيوش الفرنسية بالمرور عبر األ رفض السماح -             

 جات(در  لكل فكرة صحيحة خمس) 
 .م2002رغبة فرنسا في احتالل تونس عام  -ب   
  .(عمى البحر المتوسط)ألىمية موقعيا  - اإلجابة:   

 .لتمنع قيام نظام تونسي ييددىا -            
 .لوفرة خيراتيا -            

 .لتضمن حدود الجزائر الشرقية -
 .جزائرعتدت عمى حدود الا (خمير ادعت أن قبائل تونسية ) في جبال -

 درجات( لكل منها خمس فكربأربع )يكتفى  
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 درجة( 00ثانيًا: أجب عن األسئمة اآلتية: )
 درجة( 10) .(االقتصادية – داريةالسياسة واإل) االحتالل الفرنسي في لبنان من الناحية ة سياسصنف في جدول  -2

 إلجابة:  ا    
 االقتصادية السياسة واالدارية

 .ضرب الوحدة الوطنية -
 .الطائفية تعميق -
 .دارة لبنان ) المعروف منذ عيد المتصرفية(إبقى عمى مجمس أ -
 .وزعت مقاعده عمى أساس طائفي -
داريًا فرنسيًا) يتمتع بحق تعيين موظفين معظميم إعّين حاكمًا  -

  .فرنسيين(

 .أنشأ مصرفًا مشتركاً  -
 .أصدر عممة باسم دولة لبنان الكبير -

 

 ت()يكتفى بأربع فكر لكل منها خمس درجا
 (لمفكرة )في حال ورود نفس الفكرة في العمودين صفر

 )في حال ورود كل األفكار في عمود واحد صفر(
 درجة( 10)               ؟لمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية أو   ة رشيد عالي الكيالني في العراقالتقارب بين حكومتفسر بَم  -9

 .وبريطانيا لمانيابسبب حالة الحرب بين أ -  اإلجـابة:
 .انيا وحكومة الكيالني ضد بريطانيالمكل من ألالمصالح المشتركة  -          
    أو لمتخمص من االحتالل  ،رغبة حكومة الكيالني االستعانة بألمانيا ضد االحتالل البريطاني في العراق -          

 .البريطاني في العراق
أو تيديد مصالح أو طرق المواصالت  ،يطانيا في الحربألمانيا الستغالل موقع العراق ضد بر  سعي -

 .البريطانية في العراق أو الخميج العربي
 .أو المنطقة بسبب سياسة بريطانيا في فمسطين -

 أو كل ما يشير إلى ذلك. -          
 ا عشر درجات(م)يكتفى بفكرتين لكل منه
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 درجة( 00). م2296الثورة الفمسطينية الكبرى عام ، و م2212ام سباب كل  من ثورة يافا عبين أقارن في جدول بين  -1

 اإلجابة:
 م2296الثورة الفمسطينية الكبرى عام أسباب  م2212أسباب ثورة يافا عام 

 .من سياسة بريطانيا العرب(استياء )أو  ضد سياسة بريطانيا -
 

ا في دعم ، أو استمرار بريطانيضد سياسة بريطانيا  -
 الييود الصياينة.

 اليجرة الييودية.ازدياد  - .دعم اليجرة الييودية -
انتقال األراضي من العرب إلى الييود  (استمرار) - راضي.)الييود( األ امتالك -

 . (الصياينة)
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - .احتجاجًا عمى وعد بمفور -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - .()في موسم النبي موسى اعتداء الصياينة عمى االحتفاالت الدينية -
إلى الييود ) في  (من بمجيكا)كتشاف أسمحة ميربة ا - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 .ميناء يافا(
 استشياد البطل عز الدين القسام - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 يكتفى بأربع فكر لكل منها عشر درجات()
 )عمى أن يذكر فكرة واحدة صحيحة بالتقابل عمى األقل(

  /(عشر درجاتفكرتان متقابمتان صحيحتان /) 
 /(عشر درجات/أساسًا في الكتاب )فكرة صحيحة ليس لها مقابل  

 )فكرتان متقابمتان إحداهما خاطئة /صفر/( 
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 درجة( 60ثالثًا: أجب عن سؤالين مما يأتي: )

 ؟ م2291تموز التي قامت في مصر عام  19نجازات ثورة ما إ -2
 .وضعت دستورًا جديدًا لمبالد - اإلجابة:
 .م1233إلغاء معاىدة عام  (،أوم1293)عام اتفاقية السودان أو (،م1291عام )اتفاقية الجالء  وقعت مع بريطانيا -         

 أو أصبح جمال عبد الناصر رئيسًا لمجميورية. ،لجميوريالنظام اأو إعالن  ،إلغاء النظام الممكي -         
 .لغى الممكيات الكبيرة ووزعيا عمى الفالحين(رت قانون اإلصالح الزراعي )الذي أأصد -         
 .(عمى نير النيل)ت مشروع السد العالي أنجز  -         
 .أقامت عددًا من المصانع -         

 و الصحة أو العمران.قدمًا كبيرًا في ميادين التعميم أحققت ت -
 تأميم قناة السويس. -
 قيام الوحدة بين سورية ومصر. -

 درجات( عشرفكر لكل منها  بثالث)يكتفى  
 

 ؟ م2000سباب تأسيس فرنسا مستعمرة الصومال الفرنسي في جيبوتي عام ما أ -9
 .بغية مواجية النفوذ البريطاني في عدن - اإلجابة:

 .المارة خالل مضيق باب المندب اداد لسفنيمإالستخداميا كنقاط  -         
 .استمرار مواصالتيا البحرية مع الشرق -         
 .ترسيخ نفوذىا عمى الساحل األفريقي لمبحر األحمر -         

 درجات( عشرفكر لكل منها  بثالث)يكتفى  
 ؟ م2290هداف قيام االتحاد الهاشمي بين العراق واألردن عام أما  -3

 .تقوية سمطة حكام البمدين - اإلجابة:
 .و الوحدة بين سورية ومصرأ ،تحدةردًا عمى قيام الجميورية العربية الم -         
 .خوفًا من انتشار المد الوحدوي -         
 من بريطانيا.، أو بإيعاز تأمين مصالح بريطانيا -         

 درجات( عشرفكر لكل منها  بثالث)يكتفى 
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 ": م(2290 -2206)  بين االستقالل والتصحيح سورية: " رابعًا: من خالل دراستك لموضوع
 درجة(00أجب عن األسئمة اآلتية: ) 

 درجة( 10؟  )م عمى سياسة حكومة االنفصال2269ذار التي قامت في سورية عام أعمال ثورة الثامن من آما  -2
 .أعاد حزب البعث العربي االشتراكي تنظيم نفسو من جديد -  اإلجابة:

 .أنيت الثورة حكم االنفصال -         
 .و المصارفأ أممت المصانع -         

  .صالح الزراعيأعادت العمل بقانون اإل -         
 (درجات عشرا ملكل منه يكتفى بفكرتين ) 

 درجة( 10)                                                                   آلتي ثم أجب:أقرأ النص التاريخّي ا -9
 ؟ حالف عميهام ومحاولة فرض األ2206اللها عام ما العالقة بين دور سورية بعد استق -أ        

  .ميزًا زادت محاولة تطويقيا بأحالفتدت سورية دورًا مكمما أ - اإلجابة:
 .د فعل الدول االستعمارية عمى مواقف سورية القومية والعربية بعد االستقاللر  -        
 .ألن سورية دعمت قوى التحرر العربية والعالمية ضد االستعمار -        
 دور سورية في التصدي لمعدوان الصييوني. -        
 أو كل ما يشير إلى ذلك. -        

 ت(عشر درجا بفكرتين ولكل منهما)يكتفى  
 (درجة 10)             ؟ حالف عمى سورية بعد استقاللهااالستعمارية من محاولة فرضها األ هدف الدولما  -ب      

  .أو تطويق سورية إلبقاء سورية تحت سيطرتيا -: اإلجابة
 .أو الحد من دورىا المؤثر إضعاف دورىا العربي -        
 .ربط سورية بعجمة االستعمار –        

 .الوقوف في وجو الدعم السوري لممقاومة العربية -        
 غير مباشر. يالدول االستعمارية بأقل النفقات، أو أسموب استعمار مصالح  ألنو أسموب يحقق -
 أو كل ما يشير إلى ذلك. -

 ا عشر درجات(م)يكتفى بفكرتين لكل منه 
 درجة( 10)                       ؟ى مقّدرات الشعوبساليبها في السيطرة عمرأيك بتنويع الدول االستعمارية أ ما -9

 .رفض كل أشكال وأساليب االستعمار  -: اإلجابة
 .االستعمار وزيف ادعاءاتو في مساعدة الشعوب نتمو   -
 .    التناقض بين مبادئ الدول االستعمارية وممارساتيا العممية -
 .ساليب االستعماريةأو كل ما يشير إلى رفضو األ -

 (ا عشر درجاتمفكرتين لكل منهيكتفى ب) 
================= 

 انتهى الّسمم
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 تعميمات خاصة بالتصحيح 
 

 يضع المصحح خطًا تحت اإلجابة الصحيحة الموافقة لمسمم وتكتب الدرجة المستحقة فوق تمك اإلجابة. -1
ــ -9 ي أعمــى ورقــة إجابــة توضــع درجــة أواًل ضــمن ثــالث دوائــر وتجمــع فــي مربــع واحــد وترفــع الدرجــة إلــى الحقــل األول ف

 الطالب.
 توضع درجة ثانيًا ضمن ثالث دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الثاني في أعمى ورقة اإلجابة. -3
 توضع درجة ثالثًا ضمن دائرتين وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الثالث في أعمى ورقة اإلجابة. -1
 وائر وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الرابع في أعمى ورقة اإلجابة.د ثالثتوضع درجة رابعًا ضمن  -9
 تصحح األسئمة االختيارية المطموبة حسب تسمسل ورودىا في ورقة اإلجابة ويكتب عمى اإلجابة الزائدة "زائدة". -3
 تقوم لجنة واحدة بتصحيح ورقة اإلجابة. -7

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

 والمالحظات  انتهت التعميمات
 
 

 


