إجابة السؤال األول 43 :درجة
أولً :إجابة أسئمة النص 83 ( :درجة )

 .8الفكرة الرئيسة :الخدمات التي قدميا العثمانيون لمعالم اإلسالمي.

2 =2×1

(تُقبل األفكار الرئيسة األخرى وليست األفكار الفرعية)

بين من النص ثال ثًا من الخدمات التي قدميا العثمانيون لمعالم اإلسالمي منذ قيام دولتيم.
ّ .2
 -حماية العالم اإلسالمي

 -التصدي لألطماع الصميبية في البالد االسالمية

 -إقامة أكبر دولة إسالمية عرفيا التاريخ

3 =1×3

يكتفي بثالث إجابات

 .4استنتج من النص أسباب اىتمام السمطان محمد الثاني بفتح القسطنطينية.

 كانت القسطنطينية موقعاً استراتيجياً ىاماً جداً يستطيع العثمانيون أن يستفيدوا منو في توسع دولتيم وحمايتيا من األطماع األوروبية. -رغبة محمد الثاني في التخمص من تحريض أباطرة الدولة البيزنطية لمثائرين عمى الحكم العثماني في البمقان.

2 =1×2
 .3وضح عوامل انتصار العثمانيين عمى المماليك في معركة مرج دابق 8181م.
 -استخدام األسمحة النارية وبخاصة سالح المدفعية

4 = 1 ×4

 -انضمام بعض قادة المماليك إلى صفوف العثمانيين

 .1أربع من القيم السموكية اإليجابية.
– الحماية – االنتصار – القيادة – القوة  -الخدمات  -التصدي  -الفتح – العظمة  -االنتصار  -المكانة  -الميابة
تقبل القيم األخرى المناسبة ( يكتفي بأربع قيم )

4 =1×4

عبر عن رأيك في الموقف التاريخي التالي 4 ( :درجات )
ّ .1
 -يقبل رأي الطالب ( درجة )

 -يقبل السبب المنطقي والمناسب ( درجتان )

ثانياً :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
 .7محمد كريم

 .8االستيطان

ثالثاً :استكمل بيانات المخطط:

(  81درجات )

 .9قبرص

 .11كميبر

11 = 2 × 5

 . 11الريدانية

(  1درجات )
 .12من أسباب الحممة الفرنسية عمى مصر وبالد الشام:

عجز فرنسا عن مياجمة

رغبة فرنسا في السيطرة عمى

انجمت ار في عقر دارىا بحكم

مستعمرات جديدة تعويضاً عما

أسطوليا البحري.

حروبيا مع إنجمترا.

موقعيا الجغرافي ،وتفوق

فقدتو من مستعمراتيا في أثناء

تشجيع ساسة فرنسا وسفرائيا
لمحكومة الفرنسية عمى غزو مصر

واحتالليا بحجة النتقام من المماليك
لعتدائيم عمى التجار الفرنسيين.

إقناع نابميون الحكومة الفرنسية بضرورة
غزو مصر لتحقيق أحالم المجد التي
كانت تراوده بتأسيس إمبراطورية في
الشرق تكون نواتيا مصر.

يكتفى بثالث إجابات

صفحة 1

6 =2×3

 42درجة

إجابة السؤال الثاني:

(  82درجة )

أولً :فسر تاريخياً:

 .84االستعمار األوروبي لموطن العربي.
– ضعف الدولة العثمانية وتنافس الدول األوروبية االستعمارية عمى اقتسام ممتمكاتيا ومن ضمنيا الوطن العربي.
 خوف أوروبا عامة وبريطانيا بخاصة من إمكانية قيام دولة عربية موحد وحديثة. تذرع الدول األوروبية بافتراءات استعمارية لمتدخل في شؤون الوطن العربي ،بحجة الدفاع عن أبناء المذاىب الدينية المختمفة أو األماكن المقدسة. طمع الدول األوروبية االستعمارية بثروات الوطن العربي الطبيعية إلى جانب اعتبار الوطن العربي سوقاً لترويج الصناعات األوروبية.يكتفى بإجابتين

4 =2×2

 .83قيام ثورة القاىرة األولى ( 21اكتوبر 1798م).
 قيا م الزعماء المصريين بتحريض الشعب عمى المقاومة. -استيتار الفرنسيين بالتقاليد اإلسالمية .

 قيام الجنود الفرنسيين بأعمال السمب والنيب. -إرىاق المواطنين بالضرائب.

4 =2×2

يكتفي بإجابتين

 .81اتجاه العثمانيين لضم البالد العربية.

 -وصول الدولة العثمانية إلى مرحمة التشبع في فتوحاتيا الغربية.

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

يكتفي بإجابتين

ثانياً :قارن بين كل بايزيد بن مراد(األول) وآرطغرل بن سميمان وفق الجدول التالي:
بايزيد األول

م

أوجو المقارنة

16

لقب عرف بو كل منيما

17

عمل واحد لكل منيما

 -الصاعقة

 .83معركة أنقرة

 .28معركة نافارين

(  3درجات )
آرطغرل بن سميمان

 -غازي

(درجتان)

 -ىزم التحالف األوروبي في معركة نيقوبولس.

(درجتان)

 -قام بغزوات مستمرة ضد البيزنطيين.

(درجتان)  -توطيد حكم عشيرتو عمى المنطقة
(يكتفى بإجابة واحدة)

ثالثاً :جدول أحداث وبنود ونتائج :

4 =2×2

(درجتان)

(  82درجة )

 .21اتفاقية العريش

 .84معركة جالديران

 .22تصريح بمفور

 .24المؤتمر السوري العام

صفحة 2

12 = 2 × 6

 43درجة

إجابة السؤال الثالث:

أولً :أجب عن جميع األسئمة التالية 83 ( :درجة )
 .23اكتب ق اررات مؤتمر سان ريمو1921م الخاصة ببريطانيا.
 -وضع فمسطين والعراق تحت االنتداب البريطاني.

 -االعتراف بالحماية االنجميزية عمى مصر.

 -التزام بريطانيا الدولة المنتدبة عمى فمسطين بتنفيذ ما جاء في تصريح بمفور

4 =2×2

يكتفي بإجابتين

ّ .21بين نتائج الحممة الفرنسية عمى مصر وبالد الشام 1811-1798م.

– لفت أنظار إنجمت ار والدول األوروبية االستعمارية األخرى إلى أىمية موقع مصر الجغرافي.

 -فشل الحممة الفرنسية في تحقيق أىدافيا

 -التمييد لظيور محمد عمي الذي أسس أسرة حاكمة في مصر.

 -التوسع في الزراعة وتقدميا مما أسيم في تعدد المحاصيل الزراعية.

– تشكيل المجمع العممي المصري الذي ضم عمماء الحممة الذي جمع أبحاثو وتجاربو في كتاب واحد (وصف مصر).

 -تأسيس مصانع مثل :النسيج والورق والزيوت والبارود.

 -دراسة مشروع توصيل البحر المتوسط بالبحر األحمر.

– تنامي الشعور القومي والوحدوي بين جميع أبناء الشعب المصري.

 -بحث األمراض المستوطنة وعالجيا.

– التأخر في التجارة بسبب الحصار اإلنجميزي لمسواحل المصرية.
يكتفى بإجابتين

وضح أسباب فشل نابميون في االستيالء عمى عكا.
ّ .21

– بسالة المدافعين عنيا واصرارىم عمى عدم تسميميا حتى ال يمقوا مصير حامية يافا.

 -مساندة األسطول البريطاني وامداده لممدينة بالمؤن والذخائر والرجال.

– متانة أسوارىا ومناعة حصونيا.

– انتشار األوبئة وتفشي مرض الطاعون بين الجنود الفرنسيين.
يكتفي بإجابتين

 .22أكمل الجدول التالي:
م

4 =2×2

4 =2×2

2+2+2
الــبـيــان

= 6

اإلجـابــــــة
 -تحالف الدول األوروبية االستعمارية ضد الدولة العثمانية.

أ

اكت ببب ع ببامالً ثالثب باً م ببن العوام ببل الخارجي ببة الت ببي أدت إل ببى  -االمتيازات األجنبية التبي منحبت رعاياىبا بعبض الدولبة األوروبيبة حبق
ضعف الدولة العثمانية

اإلقامة والتجارة في جميع أمالك الدولة العثمانية.

ب

أي العوامل السابقة ُيعد األكثر أىمية من وجية نظرك؟

 -أي عامل من العوامل السابقة يكتبو الطالب.

ج

ّبين مبر اًر واحداً الختيارك ىذا العامل.

 -المبررات التي يكتبيا الطالب وتناسب اختياره.

(يكتفى بإجابة واحدة)

ثانياً :صنف كل من الشخصيات التاريخية 81 ( :درجات )
 .28محمود الثاني

 .29األمير فيصل

 .31نمسون

 .31عثمان بن آرطغرل

 .32سميمان الحمبي

11 = 2 × 5

ثالثاً :اربط بين الصورة والشكل 1 ( :درجات )
 .33الحقيقة التاريخية :كان لمشيخ زايد والشيخ راشد -رحميما اهلل– دو اًر كبي اًر في قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة1971م.
 .34الحقيقة التاريخية :أصدر السمطان عبدالحميد الثاني القانون األساسي "الدستور" 1877م.

تقبل الحقائق األخرى المناسبة

صفحة 3

6 =3×2

