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  اإلجابة   يابهلل مث ابدأ هللا استعين  وفقك   إبنيت الطالبة 
  السؤال األول :

 .اإلجابة الصحيحة يف ورقة التصحيح اآليل يمث ظلل االجابة الصحيحة للعبارات اآلتية :ي ر ااخت  
  .العربيةملكة العربية السعودية لعقد مباحثات لتأسيس جامعة الدول موجه رئيس الوزراء املصري.......... دعوة لل 1

 مصطفى النحاس  د ماهر  يعل ج فرنكلني روزفلت  ب مجال عبد الناصر  أ
 

 .نتفض اجلزائريون ضد املستعمر الفرنسي عام........ها 2
 1343 د 1388 ج 1344 ب 1374 أ

 
  كبرية.  ................أفغانستان بقوة عسكريةقوات ه اجتاحت1400يف عام  3

الوالايت املتحدة  أ
 األمريكية 

 فرنسا  د بريطانيا  ج االحتاد السوفييت  ب

 
 . جتماعي ...........منظمة دولية مؤلفة من دول مستقلة اجتمعت على العمل معاً من أجل السلم العاملي والتقدم اال 4

 حتاد األوريب اإل د األمم املتحدة  ج سالمي رابطة العامل اإل ب أوبك  أ
 

 إىل ...........دولة.  وصل عدد الدول األعضاء يف هيئة األمم املتحدة  5
 154 د 192 ج 165 ب 133 أ

 
 ظهرت حركة عدم اإلحنياز بعد ............... 6

 لقضية اللبنانية ا د اإلستعمار  ج احلرب العاملية الثانية  ب احلرب العاملية األوىل  أ
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 أرض .........ابألرض املباركة.  عز وجل  هللاوصف  7
 العامل العريب  د املغرب العريب  ج فريقي القرن اإل ب فلسطني  أ

 
 ............... عليه السالم  بين إسرائيل ودخل هبم فلسطني.  تعاىل قاد نيب هللا 8

 إبراهيم  د يوشع بن نون  ج عيسى  ب موسى  أ
 

 .م)العدوان الثالثي على مصر( عام..........حدثت حرب السويس  9
 1938 د 1956 ج 1954 ب 1944 أ

 
 مة العريب واألسالمية للقضية الفلسطينية.  لألأسهمت .............يف تشكيل الوعي احلقيقي  10
 حرب العاشر من رمضان  د حرب النكسة الكربى  ج احلرب الفلسطينية  ب العدوان الثالثيحرب  أ

 
 بدين اإلسالم.  ا..............تلك املساحة من األرض اليت تقع بني جنويب غرب آسيا ومشايل أفريقيا, ويدين معظم سكاهنـيقصد ب 11
 العامل العريب  د شبه اجلزيرة العريب  ج املغرب العريب  ب فريقي القرن اإل أ

 
 تتوزع أراضي العامل العريب على ........وحدة سياسية.   12
 19 د 22 ج 45 ب 33 أ

 
 يقع إقليم  ................ موطن العرب األول يف جنوب غريب قارة أسيا.   13
 الشام وبالد الرافدين  د شبه اجلزيرة العربية  ج املغرب العريب  ب هنر النيل  أ

 
 ميتاز موقع إقليم ...........إبشرافه على مضيق ابب املندب وخليج عدن واحمليط اهلندي.   14
 هنر النيل  د القرن اإلفريقي ج املغرب العريب  ب الشام وبالد الرافدين  أ

 
 يف العامل العريب منطقة ..................... نخفضةاملسكانية الكثافة المن األقاليم ذات  15
السواحل الشرقية  ج دلتا هنر النيل  ب هضبة الشطوط  أ

 واجلنوبية  للبحر املتوسط 
 السودان د

 
 وفرة املياه والرتبة اخلصبة واملناخ املالئم من املقومات الطبيعية لقيام ..................يف العامل العريب.   16
 الزراعة  د التعدين  ج التجارة  ب الصناعة  أ
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...............هي الرحالت البحرية الواسعة اليت قام هبا بعض األوربيني يف القرن اخلامس عشر امليالدي, إلكتشاف مناطق وطرق  17
 جديدة. 

 نتفاضة الا د حركة عدم اإلحنياز  ج الكشوف اجلغرافية  ب اإلستعمار العسكري  أ
 

 :...................اجلغرافية وكان مقتنعاً بكروية األرضن على معرفة مبا تناولته الكتب احبار إيطايل ك 18
 جيمس كوك د  كروستوفر كولومبس ج ماجالن  ب فاسكو داجاما أ

 
 قام الرحالة اإلجنليزي ............ بعدة رحالت حبرية متكن فيها من الوصول إىل السواحل الشرقية إلسرتاليا ونيوزيلندا. 19
 هنري السابع  د جيمس كوك  ج هنري املالح  ب حنا األول  أ

 
 اب اليت حدثت بعد الثورة الصناعية.  و أور من دوافع ...........الرغبة يف التخلص من األزمة الغذائية يف  20
 احلرب العاملية الثانية  د احلرب العاملية األوىل  ج اإلستعمار  ب الكشوف اجلغرافية  أ

 
 املصري.   السياسية ل..................حرمان الشعوب من حريتها وحقها يف تقريرمن اآلاثر  21
 احلرب العاملية األوىل  د ستعمار اال ج القضية اللبنانية  ب الكشوف اجلغرافية  أ

 
 نتهت احلرب العاملية الثانية عام ........م  ا 22
 1939 د 1945 ج 1933 ب 1919 أ

 
 بعاد النفوذ األوريب.  اهيمنت ................على القارة األمريكية وأتبعت سياسة العزلة الرامية إىل  23
الوالايت املتحدة  ب  الياابن أ

 األمريكية 
 ملانيا أ د بريطانيا  ج

 
 نتهت احلرب العاملية األوىل هبزمية ...........يف معركة املارن الثانية. ا 24
 بريطانيا  د ملانيا أ ج إيطاليا  ب روسيا  أ

 
 شهدت روسيا يف عام.......م قيام الثورة الشيوعية اليت قادها البالشفة.   25
 1917 د 1955 ج 1911 ب 1915 أ

 
 انتشرت األفكار الشيوعية يف ............وجنح موسوليين زعيم احلزب الفاشي يف أحكام السيطرة عليها.   26
الوالايت املتحدة  ج إيطاليا  ب فرنسا  أ

 مريكية األ
 روسيا  د
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 .م1933زب ........من تسلم احلكم  يف املانيا عام احلمتكن  27
 الشيوعي  د  شرتاكياأل ج الفاشي  ب النازي  أ

 
 .من أسباب احلرب العاملية الثانية معاهدة ............ اليت عقدت بعد احلرب العاملية األوىل 28
 اتفاقية الطائف  د سايكس بيكو  ج سيفر  ب فرساي  أ

 
 دولة يف ..............لصياغة ميثاق هيئة األمم املتحدة.   50أجتمع مندبو  29
 ابوندنغ   د دانزنج  ج سان فرانسسكو  ب نيويورك  أ

 
 تتخذ جامعة الدول العربية من مدينة ...........مقرًا هلا. 30
 الرايض  د مكة املكرمة  ج القاهرة  ب دمشق  أ

 
 على مدينة .........البولندية.   وجوايً  وحبرايً  م هجوما برايً 1939عام شن اجليش األملاين يف  31
 فو يسراي د دانزنج  ج منشوراي  ب موسكو  أ

 
 القت ............ قنبلة ذرية على مدينة  هريوشيما الياابنية. 32
الوالايت املتجدة  ج ملانيا أ ب فرنسا  أ

 األمريكية 
 حتاد السوفييتاإل د

 
 
 
 
 

 
 )ب( إذا كانت العبارة خاطئة. ير ا)أ( إذا كانت العبارة صحيحة و اخت ير ااختالسؤال الثاين :

 يف ورقة التصحيح اآليل )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و )ب( إذا كانت العبارة خاطئة. يمث ظلل
 العبارة خاطئة -ب العبارة صحيحة -أ العبارة  م

   يعتمد النظام امللكي يف اململكة العربية السعودية على البيعة وهو مبدأ إسالمي أصيل.  1
   أختذت اململكة العربية السعودية موقف احلياد يف احلرب العاملية الثانية.  2
   من أهداف حركة عدم اإلحنياز إحرتام حقوق اإلنسان.   3
   تقع جبال انبلس يف جنوب فلسطني.   4
   م حتت مستوى سطح البحر. 509يبلغ مستوى إخنفاض البحر امليت  5
   يطلق أسم القرن اإلفريقي على بالد الصومال وجيبويت.   6
   من جمموع سكان العامل العريب.   %49يشكل الذكور  7
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   من دوافع االستعمار الرغبة يف احلصول على منتجات من الشرق.   8
   من األسباب املباشرة للحرب العاملية الثانية أزمة مراكش اليت نشأت بني فرنسا وأملانيا.  9

   .  أدت الثورة الصناعية يف أورواب إىل تقدمها اقتصاديا  10
   ستعمار.  كانت بلدان قارة أورواب ميدان للتنافس الرامي إىل السيطرة واال 11
   تفككت الدولة العثمانية مبوجب معاهدة سيفر بعد احلرب العاملية األوىل.   12
   بلغت اخلسائر البشرية يف احلرب العاملية الثانية مخسة ماليني قتيل.  13
ستوطن األراضي اليت تكونت منها ايعد عنصر املغول األسيوي أول جنس بشري  14

 الواليت املتحدة األمريكية.  
  

أصبح اقتصاد الواليت املتحدة األمريكية أضخم إقتصاد يف العامل حبلول عام   15
 . م 1870

  

   سالمي يف القاهرة. يقع مقر رابطة العامل اإل 16
ظهر يف الساحة السياسية فرانكلني روزفلت الذي أصدر كتابه )الدولة اليهودية( ودعا   17

 فيه إىل إقامة دولة يهودية يف فلسطني.  
  

   يتحكم العامل العريب بعدة مضائق مهمة يف العامل منها مضيق برينغ.  18
   يطلق لفظ الشام على )سوري ولبنان واألردن وفلسطني(.  19
   املناخ الصحراوي يظهر على معظم أجزاء شبه اجلزيرة العربية.  20
   خر نقطة بلغتها الكشوف اجلغرافية يف عهد هنري املالح.  آكان رأس الرجاء الصاحل  21
   أُنشئت عصبة األمم املتحدة بعد احلرب الباردة بني حلفي وارسو واألطلسي.   22
   ندفعت الياابن إىل إحتالل منشوري الغنية ابلفحم قبيل احلرب العاملية الثانية. ا 23
   دولة تغطي معظم أجزاء قارة أورواب.  50يضم اإلحتاد األوريب  24

 
  السؤال الثالث :

 أكملي الفراغات التالية مبا يناسبها من كلمات:  -1
ــطني. منخفض الغور أ_ . ــاري, ميثل جزءًا من أخدود البحر األور واألخدود اإلفريقي يف فلسـ نصـــف  )...واٍد انكسـ

 الدرجة (
 نصف الدرجة ( .م583.استوىل الصليبيون على القدس عام .-ب
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ــــان وزير خارجيتها آنذاك   -ج ــــدرت بريطانيا على لســــ ــــيس وطن قومي بلفور..أصــــ ... وعده الذي ينص على أتســــ
 نصف الدرجة ( .فلسطنيلليهود يف 

 
 نصف الدرجة (.....وتوغلت داخل سيناء يف حرب العاشر من رمضان. ابرليف .عربت القوات املصرية خط .. -د
 

 عللي ملا يلي :  -2
 نصف الدرجة (تعترب الوالايت املتحدة األمريكية من أكثر دول العامل تنوعاً يف العرق والثقافة. 

 بسسب اهلجرة الكبرية إليها أ _ 
 نصف الدرجة ( .يف فلسطني  عتدال درجات احلرارة يف معظم أشهر السنةا

 لوصول املؤثرات البحرية اليت تلطف اجلو يف الصيف والشتاء   -ب
 نصف الدرجة ( .لقب األمري هنري ابملالح  -ج   

 بسبب جهود يف تشجيع حركات الكشوفات اجلغرافية وألنه أنشأ اكادميية للعلوم البحرية                  
 نصف الدرجة ( .فشل احملاوالت املتكررة الرامية لتوحيد أمم أورواب -د   

 لتباين اللغات والثقافات .             
 

 السؤال الرابع:
 عددي ملا يلي :

 ) درجة( .تحدةأهداف منظمة األمم امل -أ

 حفظ االمن والسالم الدوليي- 
 .تشجيع سبل التعاون االقتصادي واالجتماعي بني الدول -

 ) درجة ( ة ملركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف.يجياالهداف االسرتات - ب

 واية  –وقاية                  
 )درجة( .مقومات الصناعة البشرية -ج       

 االيدي العاملة   –األسواق  –رؤوس األموال                 
 )درجة (ستعمار. أنواع اال -.     د.

 الفكري  –االنتداب  –احلماية  –االستيطاين  –العسكري             
 

 أنتهت األسئلة .......وفقك   هللا                                                                           
 معلمة املادة: نسرين الصغري                                                                               
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