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

 ئةالدرجة : ثالثم   م7102عام االمتحانية األولى دورة ال
 

 درجة( 01أواًل: أجب عن األسئمة اآلتية: )
 (درجة71)                          مما يأتي، وانقمها إلى ورقة إجابتك:              اختر اإلجابة الصحيحة لكلّ  -1

 :م لـ1916بيكو( عام  –قتصادية في منطقة شرقي األردن في اتفاقية )سايكس كانت األولوية في المشاريع اال - أ
              .بأو :                الثانيةأو:                 إنكمترا          اإلجابة:      

 : أول من استولى عمى شواطئ موريتانيا في القرن الخامس عشر الميالدي االستعمار -ب   
                .أأو :                 األولىأو:               البرتغالي         ة:اإلجاب      

 )لكل إجابة صحيحة عشر درجات(  
 (درجة71)من المجموعتين اآلتيتين:  في كل   ها الزمنّي بدءًا من األقدمرتب األحداث التاريخّية اآلتية حسب تسمسم -2

  :الترتيب الصحيح   
 .اإلضراب الستيني – انتخاب أول رئيس لسورية – إعالن الدستور المجموعة )أ(:

 (.ب - أ - ج: )باألحرفويقبل الترتيب ، (2 - 1 - 3ويقبل الترتيب باألرقام: )   
 .اتفاقية الحكم الثنائي بشأن السودان – حممة كتشنر – الثورة الميديةالمجموعة )ب(: 

 (.أ - ج - ب: )باألحرفيقبل الترتيب و ، (1 - 3 - 2ويقبل الترتيب باألرقام: )   
 (عشر درجات  وبشكٍل صحيحلكل مجموعة بترتيب كامل  ) 

 (درجة 01)                                     مما يأتي:                                               كالً عمل  -3
 .م0101مح عام ابتداع الدول االستعمارية نظام االنتداب في مؤتمر الص -أ   
 .(العالمية األولى)لتطبيقو عمى األقاليم التابعة لمدول الخاسرة في الحرب  -  اإلجابة:   

 لتجد فيو بريطانيا وفرنسا مسوغًا دوليًا لبسط سيطرتيا االستعمارية. -             
 .حق الشعوب في تقرير مصيرىا أو ،نو سظاىريًا( مع مبادئ ول وتعارض )وليتقسيم مناطق النفوذ بشكل ال ل -              

 .)كانت تعني بو( وضع البالد الضعيفة سياسيًا تحت إشراف إحدى الدول الحميفة الكبرى -            
 (درجات عشريكتفى بفكرتين لكل منهما ) 

 م.0211احتالل بريطانيا جزيرة بريم )ميون( عام  -ب   
  .تدعيم موقفيال - اإلجابة:   

 .الحفاظ عمى الطرق التجارية المؤدية إلى اليند -            
 .خوفًا من تسمل النفوذ الفرنسي إلى مياه البحر األحمر -            

 .حممة نابميون بونابرت عمى مصر -
 (درجات عشريكتفى بفكرتين لكل منهما )  
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 درجة( 01ثانيًا: أجب عن األسئمة اآلتية: )
 درجة( 71)        .(الثقافية –االقتصادية) من الناحية  مصرفي  لبريطانيااالحتالل ة سياسصنف في جدول  -0

 إلجابة:  ا    
 الثقافية االقتصادية

 إحكام السيطرة عمى مقدرات البالد. -
 .تحكمت باالقتصاد الوطني -
 .جعمت مصر سوقًا لتصريف منتجاتيا -
 .مصدرًا لتزويدىا بالمواد الخام أو القطن -
  ائية.ألغت نظام الرقابة الثن -

 إضعاف الوعي الوطني أو القومي. -
 محاربة المغة العربية. -
 نشر المغة اإلنكميزية. -
 توجيو التعميم لتخريج الموظفين. -

 
 )يكتفى بأربع فكر لكل منها خمس درجات(

 (لمفكرة )في حال ورود نفس الفكرة في العمودين صفر
 )في حال ورود كل األفكار في عمود واحد صفر(

 درجة( 71)                  ؟ يد التاريخ )عمر المختار( بطالً عربيّاً قاوم االحتالل اإليطالي بكل بسالة وشجاعةتخمتفسر بَم  -2
 .قاد النضال في ليبيا ضد االحتالل اإليطالي -  اإلجـابة:

 .ألحق بالعدو اإليطالي خسائر فادحة -          
 .قاوم االحتالل رغم تقدمو بالعمر -          

 .ثل باستشياده مشعاًل الستمرار المقاومة ضد المحتلم -
 أو كل ما يشير إلى ذلك. -          

 ا عشر درجات(م)يكتفى بفكرتين لكل منه
ـــين  -3 ـــي جـــدول ب ـــارن ف ـــل  ق ـــد عـــام مـــن  ك ـــ ل ُعق ـــام ال ـــّررات المـــؤتمر الســـورل الع ـــة 0101مق              م، وتوصـــيات لجن

 درجة( 01)                                                                    . م 0101كراين( عام  –)كينغ 
 اإلجابة:

 م0101كراين(  –توصيات لجنة )كينغ  م0101مقّررات المؤتمر السورل العام 
 تكوين اتحاد من لبنان وسورية وشرقي األردن. - . )الطبيعية(استقالل سورية  -
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - استقالل العراق. -
 رفض االنتداب. - االنتداب. (الوصاية السياسية تحت مسمى)رفض  -
 .(الدستورية)ر فيصل يممكية األم - عمى سورية. (ياً دستور )تنصيب فيصل ممكًا  -
 .(عمى ىذا االتحاد)األمريكية  ةقبول الوصاي - قبول سورية معونة أمريكية أو بريطانية. -
 حذرت من قيام دولة ييودية. - رفض وعد بمفور. -
 ـــــــــــ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - بيكو(. –رفض اتفاقية ) سايكس  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - رفض المعونة الفرنسية -
 اقترحت الحد من اليجرة الييودية إلى فمسطين. - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

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

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

 )فكرتان متقابمتان إحداهما خاطئة /صفر/( 
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 درجة( 01ثالثًا: أجب عن سؤالين مما يأتي: )
 ؟ م0123دور سورية في التضامن العربي بعد حرب تشرين التحريرية عام ما  -0

  اإلجابة:
 .تشرين( عممت سورية عمى تعزيز التضامن العربي )خاصة بعد االنتصار الكبير الذي حققتو في حرب -

 دعم حركات التحرر العربية. أو
 .وقفت إلى جانب الشعب المبناني )إلنياء الحرب األىمية الثانية( -
 .عقد ميثاق العمل القومي أو(، تشكيل وحدة بين القطرين أجل من)م( حدث تقارب مع العراق 1979عام ) -
 .دعم حركات المقاومة أو(، لى أرضوفي استعادة حقوقو والعودة إ)استمرت في دعميا لمشعب الفمسطيني  -

 درجات( عشرفكر لكل منها  بثالث)يكتفى 
 

 ؟ الحجج السياسية واالقتصادية التي ت رعت بها تركيا لممطالبة بضم الموصلما  -2
  اإلجابة:

 .(م1918) عام  القوات البريطانية لم تدخل الموصل إال بعد ىدنة مودرسأن  -:   )السياسية(
 .تعد جزءًا من تركيا (حسب األعراف والقوانين الدولية)ن تمك المنطقة أ (ىذا يعني) -
 .لوجود قوات تركية عسكرية في ىذه المنطقة وقت إعالن اليدنة -

 .(ال بالعراق)إن تجارة الموصل مرتبطة باألناضول  - (: االقتصادية)
 درجات( عشرفكر لكل منها  بثالث)يكتفى  

 ؟ م0000ُعقدت بين تونس وفرنسا عام  مضمون معاهدة باردو التيما  -3
  اإلجابة:

 .احتالل األماكن التي تراىا صالحة الستقرار األمن (فرنسا)ضمنت بموجبيا  -
 .أال يبرم الباي أي معاىدة إال مع فرنسا أو بإشرافيا -
 .(إليفاء الديون)وضع نظام مالي  (تم االتفاق عمى) -
 .، أو تمثيل تونس بالخارجتونسأن تشرف فرنسا عمى الشؤون الخارجية ل -
 تكمف ممثمييا بحماية الرعايا التونسيين في الخارج. -

 درجات( عشرفكر لكل منها  بثالث)يكتفى  
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 :"تطور القضية الفمسطينية بعد الحرب العالمية الثانية: " رابعًا: من خالل دراستك لموضوع
 درجة(01أجب عن األسئمة اآلتية: ) 

 درجة( 71)             ؟ م، بشأن القضية الفمسطينية0100مر بمودان ال ل ُعقد في سورية عام قرارات مؤتما  -0
 .األمريكية( –توصيات المجنة )البريطانية رفض  -  اإلجابة:

 .المفاوضة مع بريطانياطمب  -         
 .في حال الفشل تعرض عمى األمم المتحدة -         

  مسطين.إصدار طابع باسم ف -         
  المؤسسات الييودية. أو، إنشاء مكاتب لمقاطعة البضائع -         
 .منع بيع أي عقار لمصياينة -         

  رفض أي شكل من أشكال التقسيم. -         
  تشكيل لجنة لمدفاع عن فمسطين. -         

 (درجات عشرا ملكل منه يكتفى بفكرتين ) 
 درجة( 71)                                                                   ثم أجب: أقرأ النص التاريخّي اآلتي -2

 ؟ هدف بريطانيا من تدويل القضية الفمسطينيةما  -أ        
  .تأكيد المصالح االستعمارية فييا تحت ستار الشرعية الدولية (اليدف من تدويل أي قضية عربية) - اإلجابة:
 .في فمسطين تحت مظمة الشرعية الدولية مالييود من إقامة وطن قومي لي تمكين -        
 عجز بريطانيا عن التوفيق بالسماح لمييود أو ،ضرار بمصالح السكان العربالتيرب من وعودىا بعدم اإل -        

 بغزو فمسطين، ومراعاة صك االنتداب في عدم اإلضرار بمصالح سكانيا. 
 الشرعية. أوت لمقضية الفمسطينية الصفة الدولية بي  م  ليأخذ الحل ال -        
 لمتنصل من مسؤولياتيا تجاه الشعب الفمسطيني. -        
 أو كل ما يشير إلى ذلك. -        

 عشر درجات( بفكرتين ولكل منهما)يكتفى  
 درجة( 71)  ؟كان فمسطينضرار بمصالح سعن مراعاة صك االنتداب في عدم اإلبادعاءات بريطانيا بعجزها رأيك  ما -3

 .االستعمار يظير بعكس ما يبطن إلن أوزيف وخداع بريطانيا   -: اإلجابة
 .التنصل من مسؤولياتيا تجاه العرب  -
 .    ليأخذ الحل بإقامة دولة الكيان الصييوني طابعًا دولياً  -
 ذلك.  أو كل ما يشير إلى رفضو  -

 (ا عشر درجاتميكتفى بفكرتين لكل منه) 
 درجة( 71م، وفق األرقام المبينة عميها؟ )0102مص من الخريطة توزيع المناطق في مشروع تقسيم فمسطين عام استخ -0

 .درجات( 01)دولية  أوقطاع دولي  أو تحت وصاية األمم المتحدةالقدس  -1 : اإلجابة
 .درجات( 5)يأخ  إ ا كتب القدس فقط مالحظة:  

 .درجات( 5) منطقة ييودية أودولة ييودية  -3.     درجات( 5) منطقة عربية أودولة عربية  -2
================= 

 انتهى الّسمم
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 خاص بالمكفوفين

 
 

 درجة( 71م؟                     )0102ما توصيات مشروع األكثرية بشأن تقسيم فمسطين عام  -0
  : اإلجابة

 لى دولتين.تقسيم فمسطين إ -
 دولة عربية. -
 دولة ييودية. -
 .بين الدولتين اقتصاديةإقامة وحدة  -
 .أو دولية وضع القدس تحت وصاية األمم المتحدة -
 آالف شيريًا(. 5ألف( مياجر ييودي )بمعدل  151قبول ) -
 .(مدتيا عامان)يتم استقالل الدولتين العربية والييودية بعد مرحمة انتقالية  -

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

 لممكفوفين انتهى الّسمم
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 حيح تعميمات خاصة بالتص
 

 يضع المصحح خطًا تحت اإلجابة الصحيحة الموافقة لمسمم وتكتب الدرجة المستحقة فوق تمك اإلجابة. -1
توضــع درجــة أواًل ضــمن ثــالث دوائــر وتجمــع فــي مربــع واحــد وترفــع الدرجــة إلــى الحقــل األول فــي أعمــى ورقــة إجابــة  -2

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