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 )الصيغة ب(           نموذج امتحان في التاريخ 
 

 ة/تعليمات للممتحن
 :يشمل هذا اإلمتحان قسمين

  ثالثة فصول–القسم األول 
 سي تاريخ العرب السيا–الفصل األول 
  العالم في العصر الحديث–الفصل الثاني 
  أقطار الشرق األوسط في القرن العشرين–الفصل الثالث 
  فصل واحد–القسم الثاني 

  سؤال مفتوح –الفصل الرابع 
 

  ي/انتبه
حسب , يجب االجابة عن فصلين فقط,  الثالث–األول , في القسم األول ثالثة فصول. 1

 ) درجة76لمجموع ا,  درجة38لكل فصل (اختيارك 
وهو الزامي ويجب االجابة " . سؤال مفتوح", الفصل الرابع, فصل واحد, في القسم الثاني . 2

 ) درجة24مجموع الدرجات لهذا الفصل (عنه 
يجب قراءة التعليمات بتمعن قبل البدء باالجابة عن . يتكون االمتحان من أسئلة متنوعة. 3

 .األسئلة
داً من الدرجات حسب ما هو مسجل الى جانب كا بند من بنود كل اجابة صحيحة تمنح عد. 4

 .السؤال
استعن بكل . تستند بعض أجزاء االمتحان على نصوص مرفقة بنموذجج االمتحان كمالحق. 5

 .من هذه المالحق في اجاباتك حسب التعليمات
 
 

 تاريخ العرب السياسي: الفصل األول
 ) درجة48(موعات الثالث أجب عن المج, يشمل هذا الفصل ثالث مجموعات

 . 1المرقمة بالملحق رقم ) النص(لالجابة عن المجموعة األولى استند الى قطعة المصدر 
 

 :المجموعة األولى
سجل في المربع الى جانب كل عنوان أو مصطلح رقم المثال المناسب من قائمة األمثلة 

 ) درجة15) (مالءمة(المسجلة على اليسار 
 

                        أمثلةمصطلح   /    عنوان 
 معركة جرت بين المسلمين والفرس. 1معركة اليرموك                        . أ
 الخارج عن الدين. 2المرتد                                . ب
 حروب بإسم الدين. 3الفتوحات                             . ج
 بنوا امبراطورية سيطرت على بالد العراق. 4      الفرس                          . د
 معركة جرت بين المسلمين والروم. 5الروم                                 . ه
 بنوا امبراطورية سيطرت على بالد الشام. 6معركة القادسية                       . و
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 :المجموعة الثانية
أحط بدائرة , ا كانت المقولة صحيحة أم غير صحيحةعليك أن تقرر اذ. أمامك مقوالت متنوعة

 .الجواب الصحيح
 
 غير صحيح/تسلم معاوية بن أبي سفيان الخالفة بعدد مقتل علي بن أبي طالب       صحيح. أ

 
 غير صحيح/كانت القاهرة عاصمة الدولة في العهد األموي                       صحيح. ب
 
 غير صحيح/د قبة الصخرة في القدس              صحيحبنى عبد الملك بن مروان مسج. ج
 
 غير صحيح/ م                          صحيح711طارق بن زياد هو فاتح األندلس عام . د
 
 غير صحيح /تولى الخالفة بعد عبد الملك بن مروان الخليفة                        صحيح. ه

    عمر بن عبد العزيز  
 
 غير صحيح/ محمد آخر الخلفاء األمويين                           صحيحلقب مروان بن. و

     بالحمار لشدة صبره
 

 :المجموعة الثالثة
عليك أن تحيط بدائرة الحرف بجانب الجواب , لكل قول ثالث اجابات, أمامك ثالثة أقوال

 ) درجات8(الصحيح 
 
 :الشيعة .1
 )ص(حزب سياسي نشأ في عهد الرسول . أ
 .ة خرجت من صفوف جيش علي بن أبي طالب في معركة صفينفئ. ب
 .اتباع علي بن أبي طالب الذين طالبوا بحقهوحق ورثته بالخالفة. ج
 
 :بني أبو جعفر المنصور مدينة. 2
 القاهرة . أ
 القيروان . ب
 بغداد. ج
 
 :الموالي هم. 3
 العرب من غير المسلمين. أ
 المسلمون من غير العرب. ب
 شتأتباع زرد. ج
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 العالم في العصر الحديث: الفصل الثاني
 ) درجة38(أجب عن االمجموعات الثالث , يشمل هذا الفصل ثالث مجموعات

 . 2المرقمة بالملحق رقم ) النص(لالجابة عن المجموعة األولى استند الى قطعة المصدر 
 

 :المجموعة األولى
ثال المناسب من قائمة األمثلة سجل في المربع الى جانب كل عنوان أو مصطلح رقم الم

 )مالءمة(المسجلة على اليسار 
 مصطلح                          أمثلة/    عنوان 

 استعمار بلد آخر. 1أوروبا                                 . أ
 حقبة زمنية. 2الكولونيالية                           . ب
 حدث تاريخي. 3شر   الثلث األخير من القرن التاسع ع. ج
 رقعة جغرافية. 4الثورة الفرنسية                        . د
 نوع من أنواع الصراع. 5رسالة الرجل األبيض                 . ه
 مبرر لالستعمار الحديث. 6المنافسة الدولية                      . و
 

 :المجموعة الثانية
أحط بدائرة . اذا كانت المقولة صحيحة أو غير صحيحةعليكأن تقرر , أمامك مقوالت متنوعة

 ) درجة15. (الجواب الصحيح
 
 غير صحيح/الالسامية هي إصطالح يعني كراهية اليهود                         صحيح. 1
 
 غير صحيح/بن غوريون هو مؤسس الحركة الصهيونية                         صحيح. 2
 
 غير صحيح/عشية الحرب العالمية                        صحيحالتحالف الثالثي تكون . 3

    األولى وضم ألمانيا والنمسا وايطاليا
 
 غير صحيح/هما اسم للمسمى                  صحيح" كتلة الوفاق"و" التحالف الثالثي. " 4

     ذاته الذي برزعشية الحرب العالمية األولى  
 
 مقتل ولي عهد النمسا               صحيح غير صحيح هي 1914أزمة سرايييفو عام . 5
 
 غير صحيح/كان من نتائج الحرب العالمية األولى                              صحيح. 6

       إنهيار الدولة العثمانية 
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 :المجموعة الثالثة
ب االجابة عليك أن تحيط بدائرة الحرف بجان, لكل قول ثالث اجابات, أمامك ثالثة أقوال

 ) درجات8. (الصحيحة
 
 عقد مؤتمر فرساي في باريس. 1
 بعد الحرب العالمية الثانية. أ
 إبان الحرب العالمية األولى. ب
 إثر إنتهاء الحرب العالمية األولى. ج
 
 الحركة الفاشية. 2
 ظهرت في الدولة العثمانية بقيادة حزب تركيا الفتاة. أ
 يني بعد الحرب العالمية الثانيةظهرت في ايطاليا بقيادة موسول. ب
 ظهرت في ايطاليا بقيادة موسوليني بعد الحرب العالمية األولى. ج
 
 :الحركة النازية. 3
 .ظهرت في ألمانيا بزعامة هتلر قبل الحرب العالمية األولى. أ
 .ظهرت في ألمانيا بزعامة القائد رومل في فترة ما بين الحربين. ب
 .لحرب العالمية األولى بزعامة هتلر وكانت معادية لليهودظهرت في ألمانيا بعد ا. ج
 

 تاريخ أقطار الشرق األوسط في القرن العشرين: الفصل الثالث
 )  درجة38. (أجب عن المجموعات الثالث, يشمل هذا الفصل ثالثة مجموعات

 . 3المرقمة بالملحة رقم ) النص(لالجابة عن المجموعة األولى استند الى قطعة المصدر 
 

 :المجموعة األولى
سجل في المربع الى جانب كا عنوان أو مصطلح رقم المثال المناسب من قائمة األمثلة 

 ). درجة15) ( مالءمة. (المسجلة على اليسار
 

 مصطلح                  أمثلة/    عنوان 
 العراق. 1دولة منتدبة                      . أ
 بيكو-سايكس. 2من بلدان الهالل الخصيب      . ب
 بريطانيا. 3اتفاقية                          . ج
 عصبة األمم. 4مفاوضات سياسية               . د
 رد الفعل العربي في فلسطين على االنتداب. 5احتجاج شعبي                   . ه
  ماكماهون-مراسالت حسين. 6منظمة دولية                    . و
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 :عة الثانيةالمجمو
أحط بدائرة . عليك أن تقرر اذا كانت المقولة صحيحة أم غير صحيحة, أمامك مقوالت متنوعة

 ) درجة15. (الجواب الصحيح
 
 غير صحيح/فيصل بن الشريف حسين توج ملكاً على                         صحيح. أ

   سوريا ثم على العراق     
 
 غير صحيح  /اشا                           صحيحثورة جبل الدروز بقيادة سلطان ب. ب

  كانتضد االنجليز 1925    األطرش عام 
 
 غير صحيح/الجمهورية العربية المتحدة تشكلت عام                        صحيح. ج

  وضمت مصر وسوريا1958     
 
 غير صحيح/          صحيح1970وصل حافظ األسد الى السلطة في سوريا عام . د

 2000  إثر انقالب عسكري وبقي في الحكم حتى وفاته عام 
 
 غير صحيح   /األمير عبد اهللا بن الشريف حسين هو نفسه الملك              صحيح. ه

     عبد اهللا أول ملوك المملكة األردنية الهاشمية 
 
 غير صحيح/ على اساس قرار            صحيح1948قامت دولة اسرائيل عام . و

 تقسيم فلسطين الصادر عن األمم المتحدة     
 

 :المجموعة الثالثة
 ) درجات8.( أحط بدائرة الجواب األصح , لكل مقولة ثالث اجابات, أمامك ثالث مقوالت

 
 :إثر إنهيار االمبراطورية العثمانية إبان الحرب العالمية األولى. 1
 .تحررت غالبية األقطار العربية وحصلت على استقاللها. أ
 .وقعت األقطار العربية في منطقة الهالل الخصيب تحت االنتداب البريطاني أو الفرنسي. ب
 اتحدت األقطار الغربية تحت حكم العائلة الهاشمية. ج
 
  :1952قاد جمال عبد الناصر انقالباً عسكرياُ في مصر عام . 2
 .ضد سعد زغلول. أ
 .ضد الملك فاروق. ب
 .ضد الملك محمد الخامس. ج
 
بين اسرائيل ةمصر والى جانبها بعض ) حرب األيام الستة (1967ت حرب حزيران نشب. 3

 :الدول العربية
 .بحجة مقتل السفير اإلسرائيلي في لندن. أ
 .بحجة إغالق مضائق تيران. ب
 .بحجة توغل طائرات حربية مصرية في المجال الجوي اإلسرائيلي. ج
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  فصل واحد-القسم الثاني
 فتوح سؤال م-الفصل الرابع

اختر من مخزن . تنقصه كلمات متفرقة ليصبح نصاً متكامالً ) 4الملحق رقم (فيما يلي نص 
 ) درجة24( الكلمات في أسفل الصفحة الكلمة المالئمة وسجلها في المكان المناسب 

 
 
 

 ______الكاثوليكية أزمة شديدة حين ظهر مفكرون أمثال  ب_______واجهت أ
 

 ومن أبرز .نية جذرية ال تتفق مع النظام الكنسي السائدوكلفن وغيرهما مطالبين دي
 

 الى اللغات الشعبية_____  وترجمة الكتاب د ____, ما طالبوا به الغاء ج 
 

 بذلك ظهرت حركات دينية جديدة سميت .  ليصبح في متناول يد كل مسيحي مؤمن
 

 لت البروتستينية وسرعان ما تحولت هذه الحركات الى طوائف دخ_____  هـ 
 
 

 .ومؤيديها________في صراع مع الكنيسة  و 
 
 
 
  الكاثوليكية- 5   الكنيسة                            -1
 
   بالحركات-6     مارتن لوثر                     -2 
 
 
     الغفران                      - 3  
 
    المقدس- 4  
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 1الملحق رقم  

كما . وقد نجح في ذلك, ه أبو بكر مقاومة المرتدين عن االسالم من قبائل العربكان أول عمل قام ب
فشرع أبو بكر بعملية الفنةحات خارجشبه , تمخض عن حروب الردة تشكل نواة الجيش االسالمي

وهذا ما أدخله في صراع مع أعضم امبراطوريتين , جزيرة العرب فوجه الجيوش نحو العراق والشام
 . الفرس والرومفي ذلك العهد أي

, توفي أبو بكرحين كانت عملية الفتوحاتفي أوجها فتاله الخليفة عمر بن الخطاب ليتابع الفتوحات
,  م637فتحققت سيطرة العرب المسلمين على غالبية أرض العراقبعد النصر في معركة القادسية سنة 

,  م636معركة اليرموك عام وعلى غالبية بالد الشام بما في ذلك القدس بفضل النصر على الروم في 
 .ثم تال ذلك فتح مصر على يد عمرو بن العاص

 2الملحق رقم  
الكولونيالية هي مصطلح أوروبي يعني التوسع االقليمي واحتالل أرض واستعبادها فيما وراء البحار 

ولونيالية وظهرت الك. والسيطرة عليها اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً من قبل الدولة الرأسمالية الكبيرة
حيث أصبح , في الثال األخير من القرن التاسع عشرعلى ضوء الثورة الصناعية وتطور الرأسمالية

ومع تراكم رأس المال في . هنلك حاجة ألسواق جديدة ومصادر المواد الخام لتلبية احتياجات السكان
 . في المستعمراتأوروبا أصبحت هناك حاجة الى استثماره في الخارج وإقامة المشاريع المختلفة

كذلك جاءت الكولونيالية كوليدة المنافسة الدولية في العصر الحديث حيث هدفت الدول األوروبية الى 
 .تحقيق العظمة من خالل نشاطها االستعماري

وقد ظهرت نظريات جديدة عن تفوق اإلنسان األوروبي مثل رسالة الرجل األبيض الذي ألقي على 
 .ف الشعوب المتأخرةعاتقه نشر الحضارة في صفو

 3الملحق رقم 
لبنان , شرقي األردن, سوريا, العراق: ضمت هذه المنطقة عدة أقطارهي : منطقة الهالل الخصيب

 .وفلسطين
واتفقت . تنازعت السيطرة على هذه األقطار إثر إنهيار االمبراطورية العثمانية بريطانيا وفرنسا

التي وقعت بين ,  وفق ما عرف باتفاقية سايكس بيكوالدولتان على اقتسام النفوذ في هذه المنطقة
وعلى أسا هذه االتفاقية سيطرت بريطانيا على .  خالل الحرب العالمية األولى1916الدولتين عام 

وهكذا تكون بريطانيا قد .العراق وشرقي األردن وفلسطين وتركت لفرنسا السيطرة على سوريا ولبنان
سها لصالح العرب بمنحهم االستقالل مقابل الثورة ضد الدولة تنكرت للوعود التي قطعتها على نف

 .حسين-هذه العهود التي جاءت ضمن ما عرف بمراسالت ماكماهون, العثمانية
ثبتت بريطانيا سيطرتها الفعلية على العراق ةفلسطين وشرقي األردن من خالل ما عرف بالحكم 

 .رة فرنسا على سوريا ولبنان بالطريقة ذاتهااالنتدابي الذي أقرته عصبة األمم في حين أقرت سيط
 4الملحق رقم 

وبدل أن يكون المحور هو الدين أصبح , تتلخص العملية في أنها غيرت محور إهتمامات العالم
. المحور مشكالت الطبيعة وما وراء الطبية والسلوك االنساني على اعتباره هو الذي يحرك االنسان

كما أصبحت التجربة منطلقاً . بح الجدل هو األساس في تطور العلمكما أن اسلوب العلمقد تغير وأص
 .له

على خلفية هذه التغييرات االجتماعية واالقتصادية والتحوالت الفكرية في أوروبا برز نوعان من 
مع سعي كل منهما الى استيعاب تلك , يختلف الواحد منهما عن اآلخر اختالفاً جوهرياً, أنظمة الحكم

النوع األول هو الحكم الذي تبلور في فرنسا بشكل . وير فكرة الدولة ذات السيادةالتغييرات وتط
والنوع الثاني هو نظام الحكم البرلماني الذي برز . خاص ووصل ذروته في عهد لويس الرابع عشر

 .في بريطانيا
 
 


