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 سمم درجات تصحيح مادة التارّيخ
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 الفرع األدبي/  العامةسّمم درجات تصحيح مادة الّتاريخ لشهادة الدراسة الثانوية 

 ئةالدرجة : ثالثم   م1026عام  الثانيةاالمتحانية دورة ال
 

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

 :م ضمن منطقة نفوذ1116بيكو( عام  –ق اتفاقية )سايكس سورية ولبنان وف ُوضع غربي   - أ
              .رابعةالأو :           دأو :       فرنسا          اإلجابة:      

 : وافقت بريطانيا عمى احتالل فرنسا لتونس بعد حصوليا عمى -ب   
                الثانيةأو :                بأو:                      قبرص         اإلجابة:      

 صحيحة عشر درجات( تسمية)لكل   
 (درجة10)من المجموعتين اآلتيتين:  في كل   ها الزمنّي بدءًا من األقدمرتب األحداث التاريخّية اآلتية حسب تسمسم -2

  :الترتيب الصحيح   
 .اتفاقية الجالء – مصر إعالن النظام الجميوري في – تشكيل حركة الضباط األحرارالمجموعة )أ(: 

 (.ب - أ - ج: )باألحرفويقبل الترتيب ، (2 - 1 - 3ويقبل الترتيب باألرقام: )   
 .ممكية فيصل في العراق – ىدنة مودروس – احتالل اإلنكميز بغدادالمجموعة )ب(: 

 (.أ - ج - ب: )باألحرفويقبل الترتيب ، (1 - 3 – 2ويقبل الترتيب باألرقام: )   
 (عشر درجات  وبشكٍل صحيحمجموعة بترتيب كامل لكل  ) 

 (درجة 00)                                     مما يأتي:                                               كالً عمل  -3
 .أطماع ألمانيا االستعمارية في الوطن العربي بداية القرن العشرين -أ   
 .أو الوطن العربي دية عمى الدولة العثمانيةالسيطرة االقتصا -  اإلجابة:   

 .فتح أسواقيا )الدولة العثمانية( لمنتجاتيا -             
 .و تسييالت جمركيةأالحصول عمى إعفاءات  -             

 درجات( عشر اممنهكل يكتفى بفكرتين ل) 
 .م2011اهلل حسن عام انطالق المقاومة الوطنية في الصومال الشمالي عمى يد محمد بن عبد -ب   
  .(األوروبية التي مارستيا الدول) السياسة االستعمارية - اإلجابة:   

 .، أو االستقاللالرغبة بالحرية -            
 .توحيد الصومال -            

 (درجات عشر اممنهكل يكتفى بفكرتين ل )
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 درجة( 00ثانيًا: أجب عن األسئمة اآلتية: )
 درجة( 10)         .(لثقافيةا – االقتصادية)من الناحية المغرباالحتالل الفرنسي في ة اسسيصنف في جدول  -2

 إلجابة:  ا    
 الناحية الثقافية الناحية االقتصادية

 .شجعت ىجرة الفرنسيين إلى المغرب وبنت ليم مدنًا مستقمة -
 .سيمت السيطرة عمى األراضي أو الموارد المعدنية -
 جة لتصريف بضائعيا.عّدت المغرب سوقًا رائ  -
 مار أموالياالبريطانية باستث، أو سمحت لمشركات األمريكية -

 .في البالد

 .التفرقة بين العرب واألمازيغ أو البربر -
 .(م1131عام )أصدرت مرسوم الظيير البربري  -
 وأ ،حياء ليجتيمعمى إ تشجيع األمازيغ أو البربر -

 .(بأحرف التينية)كتابتيم 
، أو أو ثقافتيا ،فرنسيةعممت عمى نشر المغة ال -

 .محاربة المغة العربية

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

 (يأخذ درجة الصفر)في حال ورود كل األفكار في عمود واحد 
 درجة( 10)                  ؟ يتجزأ أو ينقسم..." قول الرئيس الراحل حافظ األسد: "إن أمن سورية ولبنان كلٌّ ال تفسر بَم  -2

 .(من سورية ولبنان لكل  )د عمى وحدة المصير المشترك يالتأك -  اإلجـابة:
 .ن أي عدوان ييدد أمن إحداىما عدوان عمى اآلخرإ -          
 .الدفاع عن لبنان ىو دفاع عن سورية -          

 .ربيةدور سورية القومي في القضايا الع -
 البعد القومي في فكر الرئيس الراحل حافظ األسد. -

 أو كل ما يشير إلى ذلك. -          
 ا عشر درجات(م)يكتفى بفكرتين لكل منه

 درجة( 00)   في فمسطين؟ م2111عام  وثورة البراق، م2112سباب كل  من ثورة يافا عام بين أ ما أوجه الشبه  -3
 :في جدول اإلجابةتقبل 

 م2111أسباب ثورة البراق عام  م2112ة يافا عام أسباب ثور 
 .عمى السياسة البريطانية (العرب نقمة)  - .سياسة بريطانيا (االستياء من) -

 .لممياجرين الييود دعم بريطانيا - .ليجرة الييوديةدعم ا -

 .احتالل العمل وأتطبيق مبدأ احتالل األرض  - .امتالكيم األراضي -
موسم /أحد االحتفاالت الدينية أسباب دينية أو استفزازىم في  -

 ./النبي موسى
االستيالء عمى الصياينة  محاولةأسباب دينية أو  -

 . حائط البراق
 أو ُتقبل اإلجابة عمى الشكل اآلتي:

 .عمى السياسة البريطانية (االستياء أو النقمة)  –)كالىما(  
 .( اليجرة الييوديةدعم)بريطانيا  -
 .بدأ احتالل األرض أو العملامتالكيم األراضي أو تطبيق م -
ثورة وفي   /موسم النبي موسى/يافا استفزازىم في أحد االحتفاالت الدينية ثورة أو في  ،أسباب دينية  -

 .البراق محاولة الصياينة االستيالء عمى حائط البراق
 عشر درجات( لكل فكرة صحيحة)                     
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 رجة(د 60ثالثًا: أجب عن سؤالين مما يأتي: )
 درجة( 30)                             ؟ م2191دوافع بريطانيا من تشكيل اتحاد الجنوب العربي اليمني عام ما  -2

 .خوفًا من توحيد حركات المقاومة ضدىا - اإلجابة:
 .بقاء الجنوب تحت سيطرتياإ -
 .إحكام قبضتيا عمى عدن -
 .لتمنع الوحدة بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي -

 درجات( عشرفكر لكل منها  بثالث)يكتفى 
 درجة( 30)   ؟ م2110قد في دمشق عام مقررات المؤتمر السوري العام الذي عُ ما  -2

 .سورية بحدودىا الطبيعيةاستقالل  - اإلجابة:
 .أو مبايعة فيصل ممكًا عمييا ،حكم ممكي دستوري (تحت) -         
 .نيةندد بالمؤامرات االستعمارية والصييو  -         
 .(داخل إطار الوحدة السورية)منح لبنان الحكم الذاتي  -         

 .استقالل العراق -
 .معو (سياسي واقتصادي)إقامة اتحاد  -

 درجات( عشرفكر لكل منها  بثالث)يكتفى  
 درجة( 30)       ؟م(2193-2136دور المثقفين السودانيين في النضال السياسي في السودان بين عامي )ما  -3
 .اءقأو حزب االتحادين أو حزب األش ،نشئت األحزاب االتحاديةأُ  - جابة:اإل

 .مصر والسودان نادت بجالء بريطانيا)العاجل( عن -         
 .طالبت بوحدة وادي النيل -         
 .قوميينأو حزب ال ،أو حزب األمة ،األحزاب االستقالليةُأنشئت  -         
 .وداننادت باستقالل الس -         

 درجات( عشرفكر لكل منها  بثالث)يكتفى 
 ": م(2112 -2121)  الثورات السورية ضد االحتالل الفرنسي بين عامي: " رابعًا: من خالل دراستك لموضوع

 درجة(00أجب عن األسئمة اآلتية: ) 
 درجة( 10)                      ؟ م(2112-2121دور البطل إبراهيم هنانو في التصدي لالحتالل الفرنسي) ما -2

 .قاد الثورة في جبل الزاوية أو ثورة الشمال -اإلجابة: 
 .الفرنسي ضد المحتلمع الشيخ صالح العمي ق عمل المقاومة أو نس ،حصل تعاون مع القائد الشيخ صالح العمي -      
 .الدعم( تمقي)ل أو حكومة فيصل اتصل مع الحكومة العربية في دمشق -      

  .ق اليزيمة بالفرنسيين في معارك عديدةألح -      
  الشغور. أو جسرحارم  وأتمكن من تحرير إدلب  -      

 (درجات عشر الكل منهبفكرتين يكتفى  )
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 درجة( 10)                                                                   أقرأ النص التاريخّي اآلتي ثم أجب: -2
 ؟ لسورية في مقاومة االحتالل الفرنسيكيف ساهمت المرأة ا 

  .ساىمت في الثورة إلى جانب الرجل - اإلجابة:
 .شجعت الثوار والمجاىدين عمى النضال والمقاومة -        
 .ترأست المظاىرات الوطنية -        
 .أرسمت أبناءىا إلى ساحات القتال -        
 ية.وقفت في وجو القوات العسكرية الفرنس -        
 لمثوار. صحّيةالمساعدات ال قّدمت -        
 أو كل ما يشير إلى ذلك. -        

 عشر درجات( لكل منهمابفكرتين )يكتفى 
 (درجة 10)                       ؟ رأيك بقيام المندوب السامي الفرنسي بفصل جبل العرب عن الوطن األم سوريةما  -3

  .، أو نشر الطائفية/فرق تسدامًا مع سياسة فرنسا/تجزئة البالد أو انسج -: اإلجابة
 ت المقاومة ضدىم.يأو تشت ،المقاومةإضعاف  -        
 .إحكام السيطرة عمى البالد –        

 .رفضو ليذه السياسة أو كل ما يشير إلى -
 ا عشر درجات(م)يكتفى بفكرتين لكل منه 

 درجة( 10)        :طة واكتب المسمى المناسب لها من المعارك اآلتيةانقل إلى ورقة إجابتك األرقام المحددة عمى الخري -0
                                                                           .(المزرعة -الحولة -وادي ورور -)ميسمون 
 .وادي ورور  -1: اإلجابة

 .ميسمون -2
 .    المزرعة -3
 .الحولة -4

 (اتدرج خمس لكل تسمية صحيحة) 
================= 

 انتهى الّسمم
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 خاص بالمكفوفين 
 

 ( 1121 -1111ما أسباب توقف ثورة الساحل التي قامت في سورية ضد االحتالل الفرنسي عام)؟م 

 :اإلجابة
 الفرنسيين. وقوع دمشق بيد -

 نقص األسمحة أو المعدات. -

 استشياد عدد كبير من الثوار. -

 صرة جبال الالذقية )من ثالث جيات(.إرسال فرنسا قوات كبيرة لمحا -

 قطع االتصال بينيا وبين ثورة الشمال أو إبراىيم ىنانو. -
 درجات( عشر امكل منهل بفكرتين)يكتفى 

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

 انتهى الّسمم
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 تعميمات خاصة بالتصحيح 

 
 لدرجة المستحقة فوق تمك اإلجابة.يضع المصحح خطًا تحت اإلجابة الصحيحة الموافقة لمسمم وتكتب ا -1
توضععع درجععة أواًل ضعععمن ثععالث دوائعععر وتجمععع فعععي مربععع واحعععد وترفععع الدرجعععة إلععى الحقعععل األول فععي أعمعععى ورقععة إجابعععة  -2

 الطالب.
 توضع درجة ثانيًا ضمن ثالث دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الثاني في أعمى ورقة اإلجابة. -3
 ضمن دائرتين وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الثالث في أعمى ورقة اإلجابة. توضع درجة ثالثاً  -4
 دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الرابع في أعمى ورقة اإلجابة. أربعتوضع درجة رابعًا ضمن  -5
 كتب عمى اإلجابة الزائدة "زائدة".تصحح األسئمة االختيارية المطموبة حسب تسمسل ورودىا في ورقة اإلجابة وي -6
 تقوم لجنة واحدة بتصحيح ورقة اإلجابة. -7

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

 انتهت التعميمات والمالحظات 


