بسى هللا انشحًٍ انشحُى

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  / 2016الدورة الشتوية
( ايزذبٌ رجرٚج) ٙ

ش

د

يدح االيزذبٌ 30 :
انًجذش  :ربرٚخ االردٌ  /انفصم اندراس ٙاالٔل
2016 /
/
انٕٛو ٔانزبرٚخ :
انفرع  :كبفخ انفرٔع االكبدًٛٚخ ٔانًُٓٛخ
يهذٕظخ  :أجت ػٍ االسئهخ االرٛخ جًٛؼٓب ٔػددْب (  ، ) 5ػهًبً ثأٌ ػدد انصفذبد ( . ) 3
1

السؤال األول  10 ( :عالمات )
أ ) وضح انًقصىد بكم يٍ انًفاهُى وانًصطهحاث اِحُت :
 – 2يجبدرح سًغ ثال ددٔد
 – 1انًإرًر انٕطُ ٙاالٔل
 – 4انٕسطٛخ
 – 3ارفبقٛخ انٕصبٚخ انٓبشًٛخ

(  4ػاليبد )

ة) أعط اسباب كم يٍ اِحُت :
 – 1رسػى انشرٚف انذس ٍٛثٍ ػهٗ انُٓضخ انؼرثٛخ انذدٚضخ .
 – 2ػقد انشؼت انفهسط ُٙٛايبنّ ػهٗ قٛبو ٔددح صُبئٛخ يغ االردٌ ثؼد درة 1948و.
 – 3جبء االػًبر انٓبشً ٙانطبرئ ػبو 1969و .
 – 4رؼد انًُظًبد االرْبثٛخ يُظًبد يزطرفخ فكرٚب ٔدُٛٚب .

( ػاليزبٌ )
( ػاليزبٌ )
( ػاليخ )
( ػاليخ )

السؤال الثاني  9 ( :عالمات )
أ ) قبيذ ػهٗ ارض االردٌ ف ٙانؼصر انذدٚد٘ صالس يًبنك ػرثٛخ .
 اَقم انً وسقت االجابت انجذول اِحٍ  ،وأكًهه بكخابت انًعهىياث انصحُحت .انًًهكخ
انؼبصًخ

االدٔيٛخ
....................

......................
ذٚجبٌ

(  3ػاليبد )
انؼًَٕٛخ
................

ة ) انقٗ انًهك ػجدهللا االٔل خطبثب ثًُبسجخ اػالٌ اسزقالل انًًهكخ االردَٛخ انٓبشًٛخ رضًٍ
أْى قٕاػد يُٓجّ انسٛبس، ٙ
( 4ػاليبد )
 بٍُ أهى ياليح انُهج انسُاسٍ نهًهك عبذهللا االول كًا وسد فٍ خطابه.جـ ) انً يارا َشيض طُش انعقاب فٍ شعاس انًًهكت االسدَُت انهاشًُت ؟

( ػاليزبٌ )

السؤال الثالث  12 ( :عالمة )
أ) شٓد االردٌ ف ٙػٓد انًهك ػجد هللا االٔل اثٍ انذس ٍٛاَجبزاد سٛبسٛخ ثؼد دصٕنّ
ػهٗ االسزقالل  -اركش ابشص حهك االَجاصاث عهً انًسخىي انذاخهٍ .
ة ) يا أهًُت يشاسكت انًهك طالل انعسكشَت فٍ حشب 1948و ؟

(  3ػاليبد )
( ػاليزبٌ )

جـ) اَطهق انًهك انذس ٍٛثٍ طالل ف ٙػالقزّ يغ اندٔل انؼرثٛخ ٔدٔل انؼبنى يٍ ػدح يرركساد .
( ػاليزبٌ )
 اركش ارٍُُ يٍ حهك انًشحكضاثد ) وضح كُف حشحبط انًىاطُت بصىسة سئُسُت بًًاسست واجباث انًساءنت .

( ػاليزبٌ )

ْـ ) َِٕ جالنخ انًهك ػجدهللا انضبَ ٙانٗ صالس يذبٔر نهٕصٕل انٗ َجبح دًٚقراطٛزُب انًزجددح .
(  3ػاليبد )
 -وضح حهك انًحاوس

السؤال الرابع  12 ( :عالمة )
أ) ٔقف االردٌ قٛبدح ٔشؼجب انٗ جبَت االشقبء انفهسط ٍُٛٛٛف ٙيقبٔيزٓى االَزداة انجرٚطبَٔ ، ٙانٓجرح
انٕٓٛدٚخ انٗ فهسطٔ ، ٍٛاالدزالل االسرائٛه ٙنٓب .
(  3ػاليبد )
 وضح ابشص يىاقف االسدٍَُُ فٍ دعى انصًىد انفهسطٍُُ انًقاوو .ة ) نقد دًهذ يؼركخ انكرايخ يؼبَ ٙانجطٕنخ ٔانشجبػخ نهقٛبدح انٓبشًٛخ ٔانقٕاد انًسهذخ االردَٛخ انزٙ
دققذ انُصر  ،ف ٙدْ ٍٛسو انؼرة ف ٙدرة  1948و ثسجت غٛبة انزُسٛق ث ٍٛقٛبداد انجٕٛش
انؼرثٛخ َٔ ،قص انزدرٚت ٔانزسهٛخ ندٖ انؼرة
 قاسٌ بٍُ حشب فهسطٍُ عاو  1948و ويعشكت انكشايت يٍ حُذ ركش َخُجخٍُ نكم يُهًا4( .ػاليبد)جـ ) ارركسد رؤٚخ انًهك انذس ٍٛثٍ طالل رجبِ انقدش ٔانقضٛخ انفهسطُٛٛخ ػهٗ ثؼد ٍٚدٔ ، ُٙٚقٕيٙ
(ػاليزبٌ )
 -وضح رنك .

(  3ػاليبد )
د) حذد االعًاس انهاشًٍ انزٌ حى به كم يٍ انًُجضاث انخانُت
 اػبدح رريٛى كُٛسخ انقٛبيخ ثؼد اٌ شت ثٓب درٚق كبد اٌ ٚديرْب ........................... : يشرٔع اػبدح صُغ يُجر صالح اند......................... : ٍٚ -اسزصدار دنٛم انًسجد االقصٗ ................................. :

السؤال اخلامس  7 ( :عالمات )
أ) ثُٛذ رسبنخ ػًبٌ ػهٗ يجًٕػخ يٍ انًجبدئ االَسبَٛخ انًشزركخ .
 -بٍُ رالد يٍ حهك انًبادئ

(  3ػاليبد )

ة) اقرأ انُص االرٔ ٙاجت ػًب ٚهّٛ
" حشبُا انعانًُت انُىو نُسج بٍُ انشعىب او انًجخًعاث او االدَاٌ  ،بم هٍ حشب حجًع كم
انًعخذنٍُ يٍ جًُع االدَاٌ وانًعخقذاث ضذ كم انًخطشفٍُ يٍ جًُع االدَاٌ وانًعخقذاث "
 – 1حذد يصذس هزا انُص ؟

( ػاليخ )

 – 2بٍُ االخطاس انخٍ حىاجه انعانى يٍ انخىاسج  ،انخاسجٍُ عٍ االسالو وقًُه انُبُهت؟ (  3ػاليبد )

مع تمنياتي لكم بالنجاح
معلمة المادة  :رنا الصليبي

