مديرية التربية والتعليم لواء ديرعال
مدرسة ديرعال الثانوية للبنات
امتحان نهاية الفصل الدراسي االول 1029 -1028/
د

س

2

مدة االمتحان 00 :
المبحث  :تاريخ العرب الثاني ثانوي
1028 /
/
اليوم والتاريخ :
الفرع  :االدبي ب
ملحوظة  :أجب عن االسئلة االتية جميعها وعددها (  ، ) 4علما ً بأن عدد الصفحات ( . ) 1

السؤال األول ( :

12

عالمة )

أ ) وضح المقصود بكل من المفاهيم والمصطلحات اآلتية :
 – 2الوراثة المغلقة

(  9عالمات )

 – 1جدار الفصل العنصري
 -0مبدأ العمل الوقائي
ب) أعط سببين لكل مما يلي :
 – 2يواجه التعليم في المجتمع العربي طلبا اجتماعيا متزايدا
 – 1عقد المؤتمر االسالمي العام في القدس عام 2902م
 – 0انشاء حلف شمال االطلسي

(  21عالمة )

السؤال الثاني ( :

12

عالمات )

أ ) تؤدي التربية والتعليم دورا اساسيا في مجال تعزيز الهوية الثقافية  ،بين ذلك

( 6عالمات )

ب ) يواجه البحث العلمي في الوطن العربي عددا من المشكالت والعقبات اذكر ثالث منها ( 6عالمات )
ج) ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة فيما يلي

(  21عالمة )

 -1مصطلح يطلق على الدول العربية التي ظهرت بعد حقبة االستعمار وترتبط بحدود سياسية
مصطنعة رسمها المستعمر
ب -الدولة القطرية ج -الدولة المستعمرة د -الدولة الملكية
أ -االمارات العربية

 -2الدولتان اللتان حصلتا على االستقالل االسمي من بريطانيا عامي 1222و1292م هما
أ -مصر والعراق ب -سوريا واالردن ج -مصر واالردن د -فلسطين والجزائر

 -9العنصر المحرك الذي يسمح لالمة بمتابعة التطور واالبداع مع االحتفاظ بمكوناتها الثقافية الخاصة
د -الهوية الثقافية
ب -التاريخ المشترك ج -المجتمع العربي
أ -اللغة

 -4السبب في ضعف التكيف االيجابي للهوية الثقافية العربية االسالمية مع المتغيرات المحلية
واالقليمية والدولية والتكنولوجية المتسارعة هو
ب  -عدم تشجيع االبداع
أ -اختراق ثقافة االمة
د -تشويه التاريخ العربي االسالمي
ج -الفهم الصحيح للتراث

عالمات )

السؤال الثالث 33 ( :
أ ) تمت المصادقة على الميثاق الوطني الفلسطيني في المؤتمر الفلسطيني االول المنعقد في القدس ،
( 6عالمات )
 بين اهم ما اكد عليه بنود الميثاقب ) ما الفرق بين المسجد االقصى ومسجد قبة الصخرة ؟

( 4عالمات )

جـ) بين اربعة من صور االعتداءات التي يقوم بها االحتالل االسرائيلي على المسجد االقصى ؟
(  8عالمات )
ج) ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة فيما يلي

(  25عالمة )

 -1الدول االستعمارية التي تعاونت مع الحركة الصهيونية النشاء وطن قومي لليهود في فلسطين هي
ب -ايطاليا  ،بريطانيا  ،روسيا
أ -بريطانيا  ،فرنسا  ،روسيا
د -بريطانيا  ،ايطاليا  ،المانيا
ج -بريطانيا  ،فرنسا  ،المانيا
 -2اطالق كلمة اسرائيل على االراضي المعروفة تاريخيا باسم فلسطين من مقررات مؤتمر
أ -بال 1921م ب -يافا الصهيوني 1219م ج -سان ريمو 1221م د -سايكس بيكو 1211م

 -9السبب في قيام ثورة الشيخ عزالدين القسام 1291م
ب -مهاجمة اليهود لالحياء العربية
أ -استمرار االعتداءات و الهجرات اليهودية الى فلسطين
د -المطالبة بالغاء وعد بلفور
ج -ادعاء الصهاينة بان حائط البراق من االماكن المقدسة عندهم
 -4السبب في الحصار االقتصادي الشامل الذي فرضته اسرائيل على قطاع غزة بعد انسحابها
منه عام 2111م هو
ب -ضراوة المقاومة الفلسطينية
أ -نجاح حركة المقاومة االسالمية في االنتخابات التشريعية
د -تدمير البنية التحتية في قطاع غزة
ج -التكاليف الباهضة المترتبة على االحتالل

 -1عدد المرات التي استخدمت فيها الواليات المتحدة حق الفيتو ضد قرارات تخدم القضية الفلسطينية
د41 -
ج91 -
ب91 -
أ21 -

السؤال الرابع  11 ( :عالمة )
أ) قارن بين موقف كل من حلف وارسو وحلف الناتو تجاه القضايا العربية فترة الحرب الباردة
(  4عالمات )
(  6عالمات )
ب) بين عوامل قيام الحرب الباردة

(  21عالمة )
ج) ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة فيما يلي
 -1من الدول الشيوعية التي لم تنضم لحلف وارسو بسبب وقوعها خارج االطار الجغرافي للحلف
د -يوغسالفيا
ج -بولندا
ب -كوبا
أ -روسيا
 -2النظام الذي يقوم على سيطرة الحزب الواحد على كل سلطات الدولة
ج -ثنائي القطبية
ب -الفاشية
أ -النظام الشمولي

د -الراسمالية

 -0السبب في تفوق كوريا الشمالية في االزمة الكورية عام 1211م هو
ب -الدعم االمريكي
أ -الدعم الصيني والسوفييتي
د -تتبع النظام االشتراكي
ج -امتالكها االسلحة النووية
 -4اعلن رسميا عن انتهاء الحرب الباردة عام
ب1221 -م
أ1292 -م

ج1222 -م

مع تمنياتي لكم بالنجاح

د2111 -م

معلمة المادة  :رنا الصليبي

