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 درجة( 06اقرأ النص التاريخّي اآلتي ثم أجب: )أواًل: 

ق.م، وبعد انقسام اإلمبراطوري ة إلى شرقي ة وغربي ة خضعت المنطقة العربي ة 64 احتمت اإلمبراطوري ة الروماني ة بالد الشام عام
فاتبع سياسة احتكار  ،م، الذي حرص عمى إحكام سيطرتو عمى بالد الشام بشكل خاص395لالحتالل البيزنطي  عام 

حال الفالحين عن م( 393-314الصناعات كالحرير والمحاصيل الزراعي ة كالحبوب، كتب المؤرخ األنطاكي ليبانيوس )
بقولو: "في السابق كانت لدى الفالحين صناديق وأموال، أما اآلن فال ترى إال األراضي الميجورة التي أقفرت بسبب ابتزاز 

م(: "إن ثقل 407-347الضرائب الرىيب، ففي كل  مكان فقر وعوز ودموع"، بينما قال المؤرخ األنطاكي يوحنا فم الذىب )
 الفقراء كسيل عاصف يمأل القرى ألمًا وأنينًا". الضرائب ييدم بيوت

 ما األفكار الفرعي ة؟  و  ما الفكرة الرئيسة لمنص؟  -1
 ما الدليل؟و ي لممعمومات عن االحتالل البيزنطي ؟ مصدر أول  يعد أي  من المؤرخين -3
 ما الحقائق التي ذكرىا المؤرخان؟ -4
 االجتماعي ة.و : االقتصادي ة تينالناحي صنف في جدول الحقائق التي ذكرىا المؤرخان من -5
 ثر ىذه الحقائق عمى قرار سكان بالد الشام من حروب التحرير؟كيف تتوقع أن تؤ  -6
اإلمبراطورية  عام لمبالد العربي ة، ماذا لو لم تحتل1000إذا عممت أن االحتالل الروماني  والبيزنطي  استمر نحو  –7

 ة بالد الشام؟يبيزنطالرومانية وال
 درجات( 42) اآلتي ثم أجب: الزمنيّ  جدولاقرأ ال -ثانياً 

 

 
 
 
1- .  ضع عنوانًا مناسبًا لمخط  الزمني 
 ؟وفقيا م الخط  الزمنيس  ما الوحدة الزمني ة التي ق   -2
 قوى )بيزنطة والفرس( وحكام المنطقة العربية؟ ما العالقة بين -3
 .من حيث: األسباب والنتائج تحالفالو  ،عسكري  النياء قارن في جدول بين سياسة اإل -4

 درجة( 60ثم أجب: ) ةاآلتي طة المفاهيمخرياقرأ ثالثًا: 
 اً طة المفاىيم لتشكل نص  أعد تنظيم معمومات خري -1

 يراعي متغيرات العصر األموي  السياسي ة. اً تاريخي  
تحقيق التوازن القبمي  واالستقرار  ما العالقة بين -2

 الداخمي  وتنظيم اإلدارة؟ 
لدعم االستنتاج اآلتي:  ة التي تستخدمياما األدل   -3

 قواعد الدولة عمى أسس متينة؟ تم إرساء
 انتهت األسئلة

 م700 م400

ارتبطت بيزنطة مع 
الغساسنة بمعاىدة خالل 

 م. 518- 491األعوام 

دعمت بيزنطة م 571عام 
حممة أبرىة األشرم عمى 

 مكة لكنيا فشمت.

نفي بيزنطة الممك م 581عام 
الغساني  المنذر مما دفع 

 الغساسنة لمثورة عمى بيزنطة

حاول الفرس القضاء  م610عام 
عمى تحالف القبائل العربي ة في 

 .وافشم ممعركة ذي قار لكني



 مادة التاريخ                                          الحادي عشر 
 درجة( 06)اقرأ النص التاريخّي اآلتي ثم أجب: 

حيث ظيرت عدة قوى عربي ة  ،العرب عمى مسرح األحداث الدولي ة أثر  
سيطرت عمى الطرق التجاري ة وامتمكت اإلمكانات االقتصادي ة 

أشير ىذه القوى العربي ة: األنباط، والتدمريون والغساسنة  ،والعسكري ة
والمناذرة وقريش، مما دفع بيزنطة وفارس إلى اتخاذ سياسة التحالف أو 
، إال أن المتغيرات السياسي ة في المنطقة العربي ة  اإلنياء العسكري 

 وتشكيل تحالف ،ساعدت مموك غسان عمى جمع القبائل العربي ة حوليم
والقيام بدور اقتصادي  وفروا من خاللو الحماية لمقوافل ، اتحادي  

التجاري ة وجبوا الضرائب من القبائل التي أتت لالستقرار عمى أراضييم، 
ومقدرتيم القتالي ة أصبحوا حمفاء أساسيين لبيزنطة  ،وبسبب حيويتيم

التي أدركت مع فارس أن عمييا استرضاء القبائل العربي ة لحماية 
 الحدود.

 المشكمة التي يعرضيا النص؟ ما -1
 التجاري ة التي تظير في الخريطة. الطرق حدد -6                   ما الحمول المقترحة في النص ليذه المشكمة؟ -2
 لماذا؟و أي  من الطرق ممكن أن تكون أكثر أمنًا؟  -7                                      ىل كان ىذا حاًل مثاليًا؟ -3
 حمواًل أخرى. اقترح -4
 ما الدليل عمى أىمي ة موقع بالد الشام في التجارة الدولي ة في العصور التاريخي ة القديمة؟ -5

 درجة( 24اقرأ الجدول الزمني اآلتي ثم أجب: ) -ثانياً 
 
 
 
 
 ؟    م الجدول الزمني وفقياس  ما الوحدة الزمني ة التي ق   -1
 ة لممعمومات؟ىم مصادر أولي  رزمي واإلدريسي وابن بطوطة ما الدليل عمى أن الخوا -2
 بم تفسر وجود عمماء اىتموا باالقتصاد؟ -3
 (.ثقافيةال –: )السياسية واردة في الجدول الزمني من الناحيتينصنف في جدول المعمومات ال -4
 وفق مبدأ السبب والنتيجة؟ ر االقتصادي في الدول العربيةما العالقة بين بناء األسطول العربي  والتطو   -5
 الدولة العربية أسطواًل حربي ًا وتجاري ًا؟ ماذا لو لم تبن   -6

 درجة( 81) اآلتي ثم أجب: النصاقرأ ثالثًا: 
الصناعة وانعكست ازدىرت  ،اعتنت الدولة العربي ة في عصور الحضارة العربي ة اإلسالمي ة باالقتصاد، فنتيجة تنظيم الزراعة

اتخذت الدولة سياسة حرية التجارة، ولم تحتكر تجارة أي ة بضاعة أو تمنع مبادلتيا، إضافة لتأمينيا وسائل  عمى التجارة، إذ
.االتصال البري  والبحري  داخمي ًا وخارجي ًا بعد إنشاء نظام عسكري  لحماية الحدود   وبناء أسطول عربي  حربي  وتجاري 

مفاىيم أقل  –مفاىيم فرعية  -مفاىيم تنظم فييا المعمومات الواردة في النص مراعيًا فييا: مفيوم رئيسصمم خريطة  -1
 انتهت األسئلةالروابط.                                        –عمومية 

 الطرق التجارية نياية االحتالل البيزنطي  لبالد الشام. خريطة

ه وصول سفارة 139
 .عربي ة إلى الصين

ه طمب ممك صقمية من 533
العالم العربي  اإلدريسي رسم 

 خريطة جغرافية لمطرق 

رحمة ابن بطوطة استمرت 
 ه754ه حتى 725من 

 ه800 ه1

ه بناء األسطول 30
 العربي

المتوفى  يذكر عالم الفمك  الخوارزمي
ه أن التجار كانوا يتعاممون 387

 بالصك التجاري  


