
 نصف مدة االمتحان : ساعة و  مديريّة التّربية و التّعليم / 

 2020اليوم التّاريخ :     / /    مدرسة 

 األول الثانوي األدبي  الّصّف : األول    امتحان نهاية الفصل  العرب والعالم                      تاريخالمبحث : 

 (  40)العالمة الكلية :  )    ( الشعبة : 2020 /2019.................................         اسم الطالبة :  

 . جابة على نفس الورقةإلعلماً بأن ا ( 2( علماً بأن عدد الصفحات )  4عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها )  ملحوظة : أجيبي

 (عالمة 61) الّسؤال األّول :

 عالمات ( 8) المقصود بكل من المفاهيم والمصطلحات اآلتية :                               ي وضح -أ

 ....................................................................................................................:  معاهدة لوزان -1

........................................................................................................................................... 

 .................................:  ......................................................................................... اإليالف -2

........................................................................................................................................... 

 .......................: ................................................................................................ ستشراقالا -3

........................................................................................................................................... 

 .....................: ................................................................................................ توازن القوى -4

...........................................................................................................................................

شهدت التجارة تراجعاً واضحاً في البالد العربية في العهد العثماني  -1عالمات ( 8)  :  أعطي سبب واحد لكل من  -ب

يعتبر الشريف الحسين بن علي هو رائد الفكر القومي في العصر  -2............................................................

 .....................................................الحديث 

 ............................................................................العرب قرارهم باالنفصال عن األتراك  اتخاذ أحرار -3

 .............................................................................م بالسيطرة على عكا 1799فشل حملة نابليون عام  -4

 ( عالمات 6) الّسؤال الثّاني : 

بدأت حركة االصالح والتجديد في – 1              عالمات ( 3)  : يلي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما  ضعي  -أ

 الدولة العثمانية في القرن . 

 م  19  -م               د 18  -م           جـ 17  -م          ب 16 -أ

 م .  1839السلطان العثماني الذي اصدر خط مرسوم شريف كلخانه عام  -2

 عبدالحميد الثاني  -د عبدالعزيز  -جـ  ميد األول جعبدال -ب محمود الثاني  -أ

 م تنازل الدولة العثمانية عن .  1909نتج عن حرب الدولة العثمانية مع النمسا عام  -3

 العراق  -دطرابلس وبنغازي  -جـ البوسنة والهرسك  -ب المغرب العربي  -أ

 ه بعدة سمات .  تميز الحكم العثماني للبالد العربية في أوائل عهد -ب     

 (  عالمات 3)  ؟ بيني هذه السمات -

 .............................................................................................................................

 .............................................................................................................................

...... ....................................................................................................................... 



 يتبع الصفحة الثانية 

 عالمات (  9) الّسؤال الثّالث : 

 عالمات ( 6) الفراغات الواردة باإلجابة الصحيحة فيما يلي : املئ  -أ

 م  328عام  .........................................أول إشارة للعرب كقوم ورد في   -1

 .......................... . -ب...........................-أ من الجمعيات واالحزاب التي العربية التي طالبت بحقوق العرب -2

 .................................................................................................مؤلف كتاب طبائع االستبداد هو   -3

 ............ ...............................................................................نتسب العرب العربة ) العرباء ( إلى  ي -4

 ........................................................................................  من االصالحات االقتصادية لمحمد علي باشا -5

 قرر حزب االتحاد والترقي في اسطنبول التخلص من الشريف الحسين بن علي , لكنه تراجع عن ذلك لعدة اسباب .  -ب

 عالمات (  3) ؟ اذكري هذه االسباب   -

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 عالمات (  9السؤال الرابع : ) 

 (  عالمات  3) وضحي السياسة االستعمارية البرتغالية في ساحل عمان والخليج العربي  ؟   -أ

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 (  عالمات 6) لجدول الوارد  ؟                                               قارني بين الدول التالية حسب ا -ب

 شبه االستعمار  الدولة المستعمرة  الدولة 

   الجزائر

   موريتانيا 

   السودان 

 

 } انتهت األسئلة { 



 ة : مة المادّ معلّ  


