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ئةالدرجة : ثالثمم٢٠١٤عام دورة الفرع األدبي / العامةسّلم درجات تصحیح مادة التّاریخ لشهادة الدراسة الثانویة 
درجة)٨٠أوًال: أجب عن األسئلة اآلتیة: (

)درجة٢٠(مما یأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك:             اختر اإلجابة الصحیحة لكلّ -١
م بقیادة البطل:١٩٢٠ل فلسطین عام كانت ثورة الحولة ضد االحتالل الفرنسي في شما-أ

٤أو: أو: د                      أو: الرابعةمحمود الفاعور    اإلجابة:
:االنتدابم تحت ١٩٢٠عام ألردن وفق مقررات مؤتمر سان ریمووضعت منطقة شرقي ا-ب

٢أو: الثانیة     أو: أو: ب        البریطانياإلجابة:
(لكل إجابة صحیحة عشر درجات)

)درجة٢٠(ها الزمنّي بدءًا من األقدم:    رتب األحداث التاریخّیة اآلتیة حسب تسلسل-٢
الثورة المهدیة في السودان- الحكم المصري للسودان- :الترتیب الصحیح

.اتفاقیة الحكم الثنائي-حملة كتشنر- 
).ب- ج- أ- د: (باألحرفویقبل الترتیب ، )٢- ٣-١-٤ویقبل الترتیب باألرقام: (

(عشرون درجة للترتیب كامًال وبشكٍل صحیح)
)درجة٤٠(تي:                                              علل اثنین مما یأ-٣

.م١٨٧٨موافقة بریطانیا على اقتسام أمالك الدولة العثمانیة بعد مؤتمر برلین عام -أ
على أجزاءلالستیالءعة (المنافسة لها أو المتطلاألوروبیةلم یعد بإمكانها كبح جماح الدول - اإلجابة:

.)من الدولة العثمانیة
عدم تمكن الدولة العثمانیة معالجة أوضاعها الداخلیة.ب(متذرعة) -
بناء قوتها الذاتیة.-
.حصول بریطانیا على قبرص-

ا عشر درجات)م(یكتفى بفكرتین لكل منه
.م١٩٢٠د" في سوریة بعد احتاللها عام فرنسا مبدأ "فرق تستباعا- ب

.إلضعاف االتجاهات الوحدویة أو الوطنیة- اإلجابة:
تمزیق وحدة الشعب العربي السوري.-
.السیطرة على البالد-
.إضعاف روح الثورات- 
. ات الطائفیةتعزیز النزع-

ا عشر درجات)م(یكتفى بفكرتین لكل منه
.م١٨٣٩احتالل بریطانیا عدن عام -ج

اإلجابة:
.أو خوفًا من تسلل النفوذ الفرنسي للبحر األحمر،أو البحر األحمر،خوفًا على طریق الهند-
.ربیةازدیاد نفوذ محمد علي في شبه الجزیرة الع-
.نالفرنسییتحالفه مع -



٣صفحةحقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)  م٢٠١٤لعامالثانیةالمتحانیة خاص بالدورة االتاریخ /الفرع األدبي/ (مادة 

ردًا على احتالل فرنسا الجزائر.-
(إدراك بریطانیا) أهمیة المنافذ البحریة.-

ا عشر درجات)م(یكتفى بفكرتین لكل منه
درجة)٨٠ثانیًا: أجب عن األسئلة اآلتیة: (

درجة)٢٠في مصر من الناحیة (االقتصادیة والثقافیة). (الل البریطاني السیاسة التي اتبعها االحتصنف في جدول - ١
اإلجابة:  

الناحیة الثقافیةةاالقتصادیمن الناحیة 
.السیطرة على مقدرات البالد-
تحكمت باالقتصاد الوطني.-
جعلت مصر سوقًا لتصریف منتجاتها.-
.جعلت مصر مصدرًا لتزویدها بالمواد الخام أو القطن-

.اللغة العربیةمحاربة -
.نشر اللغة اإلنكلیزیة-
توجیه التعلیم لتخریج موظفین (للعمل معها).-
إضعاف الوعي الوطني أو القومي.-

ألغت نظام المراقبة الثنائیة (على مالیة مصر).-
(یكتفى بأربع فكر لكل منها خمس درجات)

تكرار الفكرة في العمودین صفر)(
تصنیف صفر)(ورود األفكار في عمود واحد دون 

درجة)٢٠(؟م١٩٢٨) إلى الدستور السوري عام ١١٦إضافة المندوب السامي الفرنسي (بونسو) المادة (تفسر بَم -٢
.لتعطیل العمل بالدستور (السوري)- اإلجـابة:

.إفراغ مواد الدستور من مضمونها-
.الدولة المنتدبةوقف العمل بكل مادة تمس صالحیات -
.إبقاء الهیمنة الفرنسیة على سوریة-
.أو كل ما یشیر إلى تعطیل الحیاة البرلمانیة-

ا عشر درجات)م(یكتفى بفكرتین لكل منه

م، ومقررات المؤتمر السوري العام١٩١٩مذكرة فیصل في مؤتمر الصلح عام قارن في جدول بین كلٍّ من - ٣
درجة)٤٠(م؟  ١٩٢٠قد عامالذي عُ 

اإلجابة:
م١٩٢٠عام المؤتمر السوري العام م١٩١٩مذكرة فیصل عام 

حق العرب في االستقالل والوحدة.-

حق العرب في تقریر المصیر.-
./بیكو-سایكس/ندد باتفاقیة -
اقترح إرسال مؤتمر الصلح لجنة تحقیق تزور سوریة وفلسطین -

للتأكد من رغبة السكان.

استقالل سوریة بحدودها الطبیعیة-
استقالل العراق.أو 

أو إقامة اتحاد اقتصادي سیاسي مع العراق.
___________________

ندد بالمؤامرات االستعماریة أو الصهیونیة.-
___________________
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__________________

___________________

وضع سوریة تحت حكم ملكي دستوري أو مبایعة فیصل ملكًا -
علیها.

.ذاتي في إطار الوحدة مع سوریةمنح لبنان الحكم ال-
ة/)ن /عشرون درجین صحیحتیمتقابلتفكرتینلكل (

على األقل)"بالتقابل"على أن یذكر فكرة صحیحة (فكرة صحیحة لیس لها مقابل /عشرون درجة/
(فكرتان متقابلتان إحداهما خاطئة /صفر/)
)/(إذا كانت الفكرة ناقصة معرفیًا/ عشر درجات

درجة)٦٠ثالثًا: أجب عن سؤالین مما یأتي: (
؟ م١٩٧٠ما أهداف الحركة التصحیحیة التي قادها الرئیس حافظ األسد عام - ١

نكسة حزیران.أو المحافظة على دور سوریة القومي والدولي بعد ،رسم مستقبل أفضل لسوریة- اإلجابة:
تمتین الوحدة الوطنیة.-
حشد الطاقات الشعبیة (ضد العدو الصهیوني).-
.تحریر األراضي المحتلة-
التأكید على أهمیة التضامن العربي الفعال.-
عد القضیة الفلسطینیة قضیة العرب المركزیة.-

(یكتفى بثالث فكر لكل منها عشر درجات)

؟ م٢٠٠٠الفلسطینیة الثانیة عام االنتفاضةكیف رّد الكیان الصهیوني على -٢
.ف قادة أو رموز االنتفاضة باالعتقال أو االغتیالاستهدا- اإلجابة:

.تدمیر البنى التحتیة أو مدرج غزة أو مبنى اإلذاعة والتلفزیون-
.اقتحمت قواته مدینة بیت لحم-
.)نحاصرت كنیسة المهد (التي لجأ إلیها عددًا من المقاومین الفلسطینیی-
.بحة في مخیم جنین (بالضفة الغربیة)ارتكبت مذ-

(یكتفى بثالث فكر لكل منها عشر درجات)

؟ م١٨٣٠وروسیا من االحتالل الفرنسي للجزائر عام –مواقف كّل من بریطانیا ما -٣
.عارضت:بریطانیا- اإلجابة:

.ألنها رأت أن احتالل فرنسا الجزائر یخل بالتوازن الدولي-
ویهدد تفوقها في البحر المتوسط.-
.وافقت أو أیدت:روسیا-
.لتزید من ضعف الدولة العثمانیة-
.منافسات استعماریة مع بریطانیالزج فرنسا في -

)ذكر فكرة واحدة على األقل إلحدى الدولتین/ على أن یعشر درجات/(یكتفى بثالث فكر لكل منها 
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":م١٩٣٠العراق منذ االحتالل البریطاني حتى معاهدة عام : "من خالل دراستك لموضوعرابعًا:
درجة)٨٠أجب عن األسئلة اآلتیة: (

درجة)٢٠(؟    م١٩٢٠ما السیاسة التي اتبعها االستعمار البریطاني في العراق بعد احتالله عام - ١
تأمین متطلبات االحتالل.- اإلجابة:

.أو قوانین اإلدارة الهندیة (تمهیدًا لضم جنوب العراق إلى الهند)،أو إشاعة نظم،لى تهنید العراقععملت -
.استولت على جمیع وظائف الدولة-
.ألف) فالح عراقي للعمل قسرًا في معسكراتها٩٠جندت (-
.ة المواد الغذائیةأو حظر تجار ،نقص المحاصیل الزراعیة-
أو األمراض.،انتشار األوبئة-
أو الحقت الوطنیین.،نفت شیوخ العشائر-

)بفكرتین لكل منهما عشر درجات(یكتفى 
درجة)٢٠(أقرأ النص التاریخّي اآلتي ثم أجب:-٢
؟ األسباب الحقیقیة لمشكلة الموصلما -

. الوالیة تحتوي على حقل یعد أحد الحقول الكبرى في العالم- اإلجابة:
.لوجود حقل كركوك فیها-
.غنى المنطقة بالنفط-
.النفط فیهافي الموصل انتصارًا بسبب وجود بحر منألن بریطانیا اعتبرت وجودها-

عشر درجات)لكل منهمابفكرتین كتفى (ی
)درجة٢٠(؟ بإصدار عصبة األمم قرارًا ببقاء الموصل ضمن العراق شرط أن یبقى تحت االنتداب البریطانيما رأیك -٣

.هیمنة بریطانیا على عصبة األمم- : اإلجابة
.األطماع االستعماریة-
.انیاتآمر العصبة وخضوعها لمشیئة بریط-
.الشرعیة الدولیة أداة بید بریطانیا-
.عصبة األمم المتماشیة مع مصالح االستعمارأو كل ما یشیر إلى رفضه سیاسة-

ا عشر درجات)میكتفى بفكرتین لكل منه(
منها من المدن اآلتیة:وما یقابل كالً انقل إلى ورقة إجابتك األرقام المحددة على الخریطة - ٤

درجة)٢٠(بغداد) وفق مراحل االحتالل البریطاني للعراق.- الكوت- الموصل -(البصرة  
.بغداد- ٢.            الموصل-١: اإلجابة

.البصرة- ٤.      الكوت- ٣
صحیحة خمس درجات)إجابةلكل (

انتهى الّسلم
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خاص بالمكفوفین
)درجة٢٠(؟               وبریطانیام بین العراق ١٩٣٠ضمون معاهدة عام ما م- ٤

اإلجابة: 
.االعتراف باستقالل العراق التام-
.تتساعد الدولتان في حالة الحرب-
.إقامة سلم وصداقة بینه وبین بریطانیا-
.عام٢٥مدة المعاهدة -
.حبانیة والزبیر) لبریطانیا في العراقالسماح بقاعدتین جویتین (ال-
.نقل كل المسؤولیات بحسب صك االنتداب إلى العراق-
المطارات.،أوالموانئ أو،تقدم العراق التسهیالت كافة الطرق-

ا عشر درجات/م/یكتفى بفكرتین لكل منه
=========================

انتهى الّسلم
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حیح تعلیمات خاصة بالتص
یضع المصحح خطًا تحت اإلجابة الصحیحة الموافقة للسلم وتكتب الدرجة المستحقة فوق تلك اإلجابة.-١
توضــع درجــة أوًال ضــمن ثــالث دوائــر وتجمــع فــي مربــع واحــد وترفــع الدرجــة إلــى الحقــل األول فــي أعلــى ورقــة إجابــة -٢

الطالب.
ع الدرجة إلى الحقل الثاني في أعلى ورقة اإلجابة.توضع درجة ثانیًا ضمن ثالث دوائر وتجمع في مربع واحد وترف-٣
توضع درجة ثالثًا ضمن دائرتین وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الثالث في أعلى ورقة اإلجابة.-٤
توضع درجة رابعًا ضمن أربع دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع الدرجة إلى الحقل الرابع في أعلى ورقة اإلجابة.-٥
األسئلة االختیاریة المطلوبة حسب تسلسل ورودها في ورقة اإلجابة ویكتب على اإلجابة الزائدة "زائدة".تصحح -٦
تقوم لجنة واحدة بتصحیح ورقة اإلجابة.-٧

=========================
انتهت التعلیمات والمالحظات 


