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

 ئةالدرجة : ثالثم   م8102عام االمتحانية األولى دورة ال
 

 درجة( 21أواًل: أجب عن األسئمة اآلتية: )
 (درجة81)                          مما يأتي، وانقمها إلى ورقة إجابتك:              اختر اإلجابة الصحيحة لكلّ  -1

 :م بقيادة البطل1991ى االحتالل الفرنسي في جنوبي لبنان عام تصارات عمنحققت ثورة العرقوب ا - أ
              .أأو :                األولىأو:                 أحمد مريود          اإلجابة:      

 :م بموجب اتفاقية1888فرضت فرنسا الحماية عمى تونس عام  -ب   
                .بأو :                الثانيةأو:                     المرسى          اإلجابة:      

 )لكل إجابة صحيحة عشر درجات(  
 (درجة81)من المجموعتين اآلتيتين:  في كل   ها الزمنّي بدءًا من األقدمرتب األحداث التاريخّية اآلتية حسب تسمسم -9
  :الترتيب الصحيح   

 .حكومة رشيد الكيالني –وّلي الممك غازي حكم العراق ت –دخول العراق عصبة األمم المجموعة )أ(: 
 (.ج - أ - ب: )باألحرفويقبل الترتيب ، (8 - 1 - 9ويقبل الترتيب باألرقام: )   

 .توحيد شطري اليمن –استقالل اليمن الجنوبي  –استقالل اليمن الشمالي المجموعة )ب(: 
 (.أ - ج - ب: )باألحرفتيب ويقبل التر ، (1 - 8 - 9ويقبل الترتيب باألرقام: )   

 (عشر درجات  وبشكٍل صحيحلكل مجموعة بترتيب كامل  ) 
 (درجة 01)                                     مما يأتي:                                               كالً عمل  -8
 .م0328عدوان الكيان الصهيوني عمى لبنان عام  -أ   
 حت شعار( سالمة مستوطناته في الجميل.)ت -  اإلجابة:   

 .جنوبي لبنان عن الفمسطينيةبهدف إبعاد خطر المقاومة  -             
 (درجات عشر صحيحة لكل فكرة)

 .م0392قيام االتحاد الهاشمي بين األردن والعراق عام  -ب   
  .البمدينسمطة حكام بهدف تقوية  - اإلجابة:   

 .ريطانيابإيعاز من ب -            
 .تأمين مصالح بريطانيا -            

 أو خوفًا من انتشار ،أو الوحدة بين سورية ومصر ،ردًا عمى قيام الجمهورية العربية المتحدة -
 .الوحدوي المد   

 .المتصاص النقمة الشعبية )من قبل حكومة نور السعيد( -
 (درجات عشريكتفى بفكرتين لكل منهما )  
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 درجة( 21ئمة اآلتية: )ثانيًا: أجب عن األس

 درجة( 81)        .(الثقافية –االقتصادية) من الناحية  مغربالفي  الفرنسياالحتالل ة سياسصنف في جدول  -0
 إلجابة:  ا    

 الثقافية االقتصادية
  .سهمت السيطرة عمى األراضي -
 سهمت السيطرة عمى الموارد المعدنية. -
 .عدت المغرب سوقًا رائجًا لتصريف بضائعها -
 سمحت لمشركات األمريكية والبريطانية باستثمار أموالها في البالد. -
 .شجعت هجرة الفرنسيين إلى المغرب وبنت لهم مدنًا مستقمة -

 م(1981أظهرت مرسوم الظهير البربري ) -
رف األمازيغ )ليصبح قانونًا في أو تسجيل ع  

 محاكمهم(.
بحروف هم )األمازيغ( وكتابت ةلهجإحياء  -

 التينية.
 ،عمى نشر المغة الفرنسية أو ثقافتهاعممت  -

 . أو حاربت المغة العربية
 )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(
                 عممممى مصمممر لعمممدوان الثالثممميقيمممام العممممال السممموريين بنسمممف خمممف أنابيمممب شمممركة نفمممف العمممراق أثنممماء اتفسمممر بمممم   -8

                                                                            درجة( 81)                                                                                     ؟ م0391عام 
 .القومي الدافع -  اإلجمابة:
 الدفاع عن أي قطر عربي هو دفاع عن سورية. -          

 .، أو لقطع تموين البترول عن أوروبالمضغط عمى الدول االستعمارية المعتدية -          
 .ه لمعدوانمساندة الشعب العربي في مصر لتصديّ  -

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

 درجة( 01)            .م0301مشروعي األكثرية، واألقمية بشأن فمسفين عام من  كل  ل بين قارن في جدو -3
 اإلجابة:

 مشروع األقمية مشروع األكثرية
 .إقامة حكومة عربية وحكومة يهودية )دعا إلى( -  تقسيم فمسطين إلى دولتين عربية ويهودية. -
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - .اإقامة وحدة اقتصادية بينهم -

 أو تشكيل دولة اتحادية باسم دولة فمسطين.
القدس عاصمة الدولة االتحادية )العرب  - .أو دولية ،وضع القدس تحت وصاية األمم المتحدة -

 .واليهود(
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - .(شهرياً  آالف 5بمعدل )ألف مهاجر يهودي  151قبول  -
مدتها )استقالل الدولتين العربية واليهودية بعد مرحمة انتقالية  -

 .(عامان
  تتمتع كل حكومة باستقاللها الذاتي -

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - المشروع.عمى وافقت الجمعية العمومية  -
 يكتفى بأربع فكر لكل منها عشر درجات()

 )عمى أن يذكر فكرة واحدة صحيحة بالتقابل عمى األقل(
  /(عشر درجاتفكرتان متقابمتان صحيحتان /) 

 /(عشر درجات/في الكتاب معرفي يس لها مقابل )فكرة صحيحة ل 
 )فكرتان متقابمتان إحداهما خافئة /صفر/( 
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 درجة( 11ثالثًا: أجب عن سؤالين مما يأتي: )
 ؟ م0313عام التي قامت تشرين التحريرية  نتائج حربما  -0

  اإلجابة:
 كبدت الحرب الكيان الصهيوني خسائر عسكرية وبشرية كبيرة. -
 حطمت أسطورة جيش الكيان الصهيوني الذي ال يقهر. -
 أدى إلى الهجرة المعاكسة.تراجع الشعور باألمان لدى الصهاينة مما  -
 .أو مرصد جبل الشيخ ،أو أجزاء من مرتفعات الجوالن ،استطاعت سورية تحرير مدينة القنيطرة -
 ء.أو أجزاء من سينا ،استردت مصر السيادة الكاممة عمى قناة السويس -
 أو أبرزت أهمية الوحدة العربية. ،أكدت الحرب قومية المعركة -
 ازداد االهتمام الدولي بالقضية الفمسطينية. -
 استخدام النفط كسالح استراتيجي. -
 .الدعم الغربي واألمريكي لهثبتت أن الكيان الصهيوني غير قادر عمى حماية نفسه لوال أ -

 (درجات عشرفكر لكل منها  بثالث)يكتفى 
يفاليا في الصومال بعد احتاللهما  -9  ؟ السياسة االستعمارية التي اتبعتها كل من بريفانيا وا 

  اإلجابة:
 .تمزيق وحدة الصومال -
 .مالحقة الوطنيين -
 .(في مقديشو)إفريقيا  قرنصحيفة أو  ،الصحف الوطنية إغالق -
 محاربة المغة العربية. -
 تشجيع المغات األجنبية. -
 الماء العذب إلى المناطق الصومالية. منع وصول -
 ممارسة تجارة الرقيق. -

 درجات( عشرفكر لكل منها  بثالث)يكتفى  
 ؟ م في نضاله السياسي ضد االحتالل الفرنسي0381المفالب التي أكد عميها حزب نجم شمالي إفريقيا عام ما  -8

  اإلجابة:
 .ب العربيأو المغر  مراكش وأتونس  وأالجزائر  طالب باستقالل -
 جعل المغة العربية لغة رسمية في الجزائر. -
 .(وطني)تأليف جيش  -
 أو وضع دستور لمبالد. ،تأليف جمعية تأسيسية -
 إعادة األراضي إلى الفالحين )الجزائريين(. -
 طالق الحريات العامة.إ -

 درجات( عشرفكر لكل منها  بثالث)يكتفى 
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 :"ن العربي محور األفماع االستعمارية في القرن العشرينالوف: " رابعًا: من خالل دراستك لموضوع
 درجة( 81لكل  منها ) درجة( 21أجب عن األسئمة اآلتية: ) 
 درجة( 81)      ؟م( في العالم0302 – 0300إليها الحرب العالمية األولى عام ) رات الجذرية التي أدتالتغيّ ما  -0

 .صرة الروسأو امبراطورية القيا ،الدولة العثمانيةو ، أانهيار اإلمبراطوريات القديمة -  اإلجابة:
 .بمكاسب كبيرة بريطانياخرجت فرنسا و  -         

 .اإلمبريالية العالميةأو  ،عززت السيطرة االستعمارية -         
 (درجات عشرا ملكل منه يكتفى بفكرتين )

 درجة( 81)                                                                   أقرأ النص التاريخّي اآلتي ثم أجب: -9
 ؟ م في تحقيق أهداف الحركة الصهيونية في فمسفين0301بيكو( عام  –دور اتفاقية )سايكس ما  -أ        
  .أدت إلى تقسيم وتجزئة بالد الشام - اإلجابة:
 .عن سورية الطبيعية منفصالً  اً جعمت من فمسطين جزء -        
أو تحقيق ادعاءات الحركة الصهيونية ا لميهود إلنشاء دولتهم المزعومة، دولية تمهيدًا إلعطائهجعمت فمسطين  -        

 .في فمسطين
 أو كل ما يشير إلى ذلك. -        

 عشر درجات( بفكرتين لكل منهما)يكتفى  
             يمة العالميمة بعمد الحمرب العالميمة األولمىالتمي فبقتمه اإلمبريال "اإلمبرافوريمة ممن أجمل اإلمبرافوريمة"بمبمدأ رأيك  ما -3

 درجة( 81)                  ؟م(0302 – 0300)
 .تعزيز السيطرة االستعمارية  -: اإلجابة

 .دت بالدول االستعمارية بالبحث عن مستعمرات جديدةأتشكيل اإلمبريالية العالمية التي   -
 .    اطوريات جديدةجعل المصالح االقتصادية هي أساس إلقامة إمبر  -
 .  في الهيمنة عمى العالم رفضه لألساليب االستعمارية أو كل ما يشير إلى -

 (ا عشر درجاتميكتفى بفكرتين لكل منه) 
بيكو( عام  –منافق تقاسم النفوذ بحسب المصالح االستعمارية في اتفاقية )سايكس استخمص من الخريفة  -0

 درجة( 81)              ، وفق األرقام المبينة عميها؟ م0301
 .تحت النفوذ البريطاني (المنطقة الحمراء أو وسط وجنوب العراق) -1 : اإلجابة

     .تحت النفوذ الفرنسي (المنطقة الزرقاء أو غرب سورية ولبنان ووالية أضنة) -9
 .أو منطقة عربية دول عربيةاتحاد  (أو شرق سورية والموصل ،المنطقة )أ() -8
 .دولية (المنطقة السمراء فمسطين أو) -4

 (درجات خمسكل فكرة صحيحة ل)                         
================= 

 انتهى الّسمم
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 خاص بالمكفوفين
 
 

 درجة( 81)   ؟   م0301بيكو( عام  –كيف تقاسمت بريفانيا وفرنسا منافق النفوذ حسب اتفاقية )سايكس  -0
  : اإلجابة

 .المنطقة الزرقاء أو غرب سورية ولبنان ووالية أضنة تحت النفوذ الفرنسي -
 .)المخصصة لمعرب( لفرنسا وية في المشاريع االقتصادية في منطقة شرق سورية والموصلاألول -
 .عكا وحيفا تحت النفوذ البريطاني وميناءالمنطقة الحمراء أو جنوب ووسط العراق بما فيها بغداد  -
 .لبريطانيا األولوية في المشاريع االقتصادية في منطقة شرق األردن والجزء الشمالي من بغداد -

 
 (ا عشر درجاتميكتفى بفكرتين لكل منه)  

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

 لممكفوفين انتهى الّسمم
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 تعميمات خاصة بالتصحيح 
 

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

 الطالب.
 توضع درجة ثانيًا ضمن ثالث دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الثاني في أعمى ورقة اإلجابة. -8
 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. أربعدرجة رابعًا ضمن  توضع -5
 تصحح األسئمة االختيارية المطموبة حسب تسمسل ورودها في ورقة اإلجابة ويكتب عمى اإلجابة الزائدة "زائدة". -6
 تقوم لجنة واحدة بتصحيح ورقة اإلجابة. -7

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

 انتهت التعميمات والمالحظات 
 
 

 
 
 


