إجابة السؤال األول:
أولً :إجابة أسئمة النص:

 43درجة
(  88درجة )

 .8الفكرة الرئيسة :دور مؤسسي الدول في بناء ونيضة وعزة أوطانيم.

(تُقبل األفكار الرئيسة األخرى وليست األفكار الفرعية)

4 =4×8

بين من النص ثالث ًة من السالطين الذين أسيموا في نشأة الدولة العثمانية وتوسعيا:
ّ .2
 -عثمان

 -عبدالحميد الثاني

– أورخان  -مراد األول  -بايزيد (الصاعقة)  -محمد الثاني (الفاتح)  -سميم األول

يكتفى بثالث اجابات

4 =4×8

 .4استنتج من النص اثنين من اإلنجازات التي حققتيا دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل أربعة عقود من عمر التحاد:

 -أصبحت من أفضل الدول من حيث كفاءات الخدمات والسياسات العامة.

 تبوأت الدولة مكانة مرموقة في المجتمع الدولي. قوة االقتصاد الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي. مصداقية الحكومة تجاه المجتمع.يكتفى بإجابتين
مركز الستقطاب رجال األعمال من كافة أرجاء العالم.
 أصبحت الدولةاً

2 =8×2

 .3اكتب عوامل اتجاه العثمانيين نحو البالد العربية:

 -وصول الدولة العثمانية إلى مرحمة التشبع في فتوحاتيا الغربية بنياية القرن ال11م.

 سياسة الدولة الصفوية في إيران ومحاولة بسط المذىب الشيعي في العراق وآسيا الصغرى. -حماية البالد العربية من الخطر االستعماري األوروبي وال سيما من الخطر البرتغالي.

يكتفى بإجابتين

3 =2×2

 .5أربعاً من القيم السموكية اإليجابية:
 تأسيس  -العظمة – اإلسيام – الود  -البناء  -النيضة – العزة  -العبرة  -المسؤولية  -الفخر  -العطاء  -الواعدتُقبل القيم األخرى المناسبة

 المكانة  -الخدمات – المصداقية  -القوةقدم اثنين من المقترحات:
ّ .6

يترك لمطالب حرية التعبير عن مقترحاتو في سطرين(شريطة أن يكون تعبيره مرتبط بالموضوع) ويراعي المعمم ذلك.

3 = 3 ×8
2 =8×2

ثانياً :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 81 ( :درجات )
-7

 .7باريس

ثالثاً :استكمل المخطط:

 .8كميبر

.9االستيطان

.81اليونان

.88نافارين

81 = 2 × 5

(  6درجات )

 .82أسباب قيام ثورة القاىرة األولى  28أكتوبر 8798م:
 -استيتار الفرنسيين بالتقاليد اإلسالمية.

 -قيام جنودىم بأعمال السمب والنيب.

– إرىاق المواطنين بكثرة الضرائب.
6 =2×4

صفحة 1

 42درجة

إجابة السؤال الثاني:

(  82درجة )

أولً :فسر تاريخياً:

 .84ضعف الدولة العثمانية( .العوامل الخارجية)

 -ظيور روسيا القيصرية كقوة دولية كبرى تسعى لمتوسع عمى حساب الدولة العثمانية.

 -تحالف الدول األوروبية ضد الدولة العثمانية.

 -تدىور القدرة الحربية في الدولة العثمانية وتطور نظم الحرب ووسائميا عند األوروبيين.

 -االمتيازات األجنبية التي منحت رعايا بعض الدول األوروبية حق اإلقامة والتجارة في جميع أمالك الدولة العثمانية والتي استغميا األوربيون أسوأ

يكتفى بإجابتين

استغالل عندما ضعفت الدولة العثمانية.

3 =2×2

 .83إصدار بريطانيا تصريح بمفور8987م.

 -دفع ييود روسيا ليعمموا عمى إعادتيا لمحرب العالمية األولى بعد أن كانت قد قررت االنسحاب منيا.

– استمالة ييود ألمانيا والنمسا والواليات المتحدة األمريكية لتأييد بريطانيا وحمفائيا في الحرب.

 -السعي إلقامة دولة ييودية في فمسطين تكون في خدمة مصالح بريطانيا في المنطقة وخاصةً في مصر وقناة السويس.

يكتفى بإجابتين

 .85الحممة الفرنسية عمى مصر والشام 8818-8798م.

 -سعي فرنسا لضرب تجارة انجمت ار في الشرق بالسيطرة عمى مصر.

3 =2×2

 -عجز فرنسا عن مياجمة انجمت ار في عقر دارىا.

 -تشجيع ساسة فرنسا وسفرائيا لمحكومة الفرنسية عمى غزو مصر واحتالليا.

– رغبة فرنسا في السيطرة عمى مستعمرات جديدة تعويضاً عما فقدتو من مستعمرات في الشرق.

 -إقناع نابميون الحكومة الفرنسية بضرورة غزو مصر لتحقيق أحالم المجد التي كانت تراوده.

يكتفى بإجابتين

ثانياً :قارن بين اتفاقية سايكس /بيكو8986م ومؤتمر سان ريمو8921م وفق الجدول التالي:
م

أوجو المقارنة

86

األطراف المشاركة في كل منيا

87

وضع فمسطين في كل منيا

اتفاقية سايكس /بيكو8986م

(  8درجات )

مؤتمر سان ريمو8921م

 -بريطانيا  /فرنسا

 -بريطانيا  /فرنسا  /ايطاليا

أو

(يكتفى بكتابة طرفين فقط)

(فرانسوا جورج بيكو/مارك سايكس)

( درجتان )

( درجتان )
 -تحت االنتداب البريطاني

 -تحت اإلدارة الدولية

ثالثاً :جدول أحداث وبنود ونتائج :
 .88معركة أنقرة
 .28معركة عين شمس

=2×2

أو

( درجتان )

 التزام الدولة المنتدبة(بريطانيا)عمى فمسطين تنفيذما جاء في وعد بمفور.

( درجتان )

(  82درجة )
 .21معركة الريدانية

 .89فتح القسطنطينية

 .24معاىدة برلين

 .22القانون األساسي "الدستور"

صفحة 2

82 = 2 × 6

3

 43درجة

إجابة السؤال الثالث:

(  88درجة )

أولً :أجب عن جميع األسئمة التالية:

 .23اُكتب نتائج معركة أبوقير البحرية 8798م.

 -حرمان الجيش الفرنسي مما يحتاج اليو من إمدادات ومؤن وذخائر.

 -عزل الجيش الفرنسي في مصر عن الوطن األم (فرنسا).

 -فرض حصار بحري انجميزي عمى السواحل المصرية وسيادة انجمت ار المطمقة عمى البحر المتوسط.

 -تعطيل إرسال الحممة المرتقبة إلى اليند - .تقوية عزيمة المصريين وتصميميم عمى مقاومة المحتل.

 .25استخمص أبرز مقررات قرارات المؤتمر السوري العام 8921م.

– رفض اتفاقية سايكس بيكو وتصريح بمفور.

 -استقالل سورية بحدودىا الطبيعية.

 -رفض االنتداب البريطاني والفرنسي.

 -تنصيب فيصل ممكاً عمى سورية.

يكتفى بإجابتين

3 =2×2

 المطالبة باستقالل العراق.يكتفى بإجابتين

3 =2×2

 .26استنتج دوافع الستعمار األوروبي لموطن العربي.

 -ضعف الدولة العثمانية وتنافس الدول األوربية االستعمارية عمى اقتسام ممتمكاتيا.

 -خوف أوربا وبريطانيا من قيام دولة عربية موحدة.

 تذرع الدول االستعمارية بحجة الدفاع عن المذاىب الدينية المختمفة واألماكن المقدسة.يكتفى بإجابتين

 -طمع الدول األوربية بثروات الوطن العربي الطبيعية واعتباره سوقاً صالحاً لبضائعيا.

3 =2×2

عبر عن رأيك مع كتابة السبب:
ّ .27
وضح رأيك في المواقف واألحداث التاريخية التالية  ،بوضع إشارة ( )في المكان الذي ُي ّ
المواقف واألحداث التاريخية

م
أ
ب

موافق

غير

السبــــب

موافق

عدددم الت دزام الحمفدداء بوعددودىم التددي قطعوىددا عمددى أنفسدديم لمعددرب
بمنحيم الحرية واالستقالل بعد الحرب العالمية األولى.
 تقبل اإلجابات المنطقية التي يكتبيا الطالب ويعبر فييا عن رأيو.قي ددام الس ددمطان محم ددود الث دداني بالقض دداء عم ددى الفرق ددة االنكش ددارية
الرافضة لإلصالح عام1281م.

ثانياً :صنف كل من الشخصيات التاريخية :
 .28آرطغرل بن سميمان

 .29مراد األول

ثالثاً :اربط بين الصورة والشكل:

( لكل نقطة  4درجات درجة لإلشارة درجتان لمسبب )
6 =4×2

(  81درجات)
 .41أورخان بن عثمان

 .48محمد كريم

 .42عبداهلل غول

81 = 2 × 5

(  6درجات )

 .44من مبادرات الشيخ خميفة بن زايد آل نييان مشروع إنشاء المساكن لممواطنين في جميع إمارات الدولة.
 .43جمع عمماء الحممة الفرنسية عمى مصر أبحاثيم وتجاربيم العممية في كتاب "وصف مصر".
تقبل الحقائق األخرى المناسبة

صفحة 3

=4×2

6

