
 )3(ة صفح              (توحيد املسارات) املسار:               301 أجا

  

 صفحات 4 االمتحان يف إجابةالحظ أن 
 البحرين مملكة

 والتعليم التربية وزارة

 المركزية إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 م 7102/8102 للعام الدراسي   للتعليم الثانوي   نهاية الفصل األولامتحان 

 
    توحيد المساراتالمسار :                   تاريخ العالم الحديث والمعاصر اسم المقرر  :

 ة ونصفساع :  الزمن                                         121 أجا : ررمز المقر 
======================================================================== 
 عالمة(02)                                

 

:  (عالمة، لكل نقطة عالمتان 12)                            ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية: أوَلا

 

 

 

 ثانيًا: رتب األحداث التاريخية التي تمثل" القضية الفلسطينية والحروب العربية اإلسرائيلية" على الخط الزمني أدناه: 

 

 عالمات، لكل نقطة عالمتان( 12)

م(7111م(                        )1191)                  م(1128)    م(            1111-1111)  م(                1117)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  عالمة(02)                      

  

 عالمات(  8)            علل ما يأتي: أوًَل:

 

 بريطانيا منذ منتصف القرن الثامن عشر الميالدي. . انطالق الثورة الصناعية في1

  لكل نقطة عالمتان( ،يكتفى بنقطتينعالمات،  2)

  .انطلقت بها تحوالت زراعية ملحوظة أدت إلى تحسن المستوى المعيشي لسكان األرياف 

 إقبالهم على استعمال المعدات الزراعية المتطورة. تزايد 

  .توظيف جانب من مدخراتهم في تطوير المشاريع الصناعية 

  إدخال اآلالت وطرق االستغالل الحديثة 

 ب. كومنفورم .1 يد. الرأسمال .0 .  أ. القاهرة1

 هاج. تدخل الصين وتحقيق .1  أ. السالم األخضر .9 ج. ديغول .2

 انتصارات على األمريكيين

  ب. الفلسطينية .7

 السؤال األول:إجابة 

 

 الثالثي على        حرب أكتوبرالحرب العربية                 العدوان           الفلسطينيةاصدار بريطانيا           الثورة 

 مصر                   التصريح                                                       اإلسرائيلية األولى              

 المعروف وعد                 الكبرى

 بلفور                                                            
 

            :الثانيالسؤال إجابة 

 اإلجابة النموذجية



 )2(ة صفح              (توحيد املسارات) املسار:               301 أجا

  

 صفحات 4 االمتحان يف إجابةالحظ أن 
  .سيطرة الملكيات الكبيرة 

 .توفر يد عاملة رخيصة وكثيرة العدد للمصانع نتيجة االستغناء عن نسبة هامة من العمال الزراعيين 

 ع لدى بريطانيا رصيد ضخم من المال من تجارته الواسعة مع مستعمراتها. تجم 

  .ظهرت فيها المصارف التي شجعت على بعث العديد من المشاريع الصناعية 

  .تمتعت بريطانيا باستقرار داخلي بعيداً عن مخاطر الحروب القارية 

 لتي ضمنت لها التفوق على منافسيها. استمرار نموها االقتصادي وبروز العديد من االختراعات الجديدة ا 

 تراجع مركز أوروبا في العالم بعد الحرب العالمية األولى. . 0

  لكل نقطة عالمتان( ،يكتفى بنقطتينعالمات،  2)

  .اضطرارها إلى شراء الكثير من المعدات والمواد المعيشية من دول فتية لم تتعرض أراضيها ألذى الحرب 

  الحرب مجبرة على دفع ديونها من احتياطي الذهب الذي كانت تملكه.رأت أوروبا نفسها بعد 

  .تراجع النقد األوروبي 

  .ظهور التضخم المالي 

  من احتياطي الذهب.  %54المستفيدة األولى هي الواليات المتحدة على أساس انها الدائن األول ألوروبا فقد جمعت 

 ثيف استغالل مستعمراتها أما للمواد األولية أو لليد العاملة اضطرار الدول األوروبية )فرنسا وبريطانيا( إلى تك

 والمقاتلين. 

  .رأت شعوب هذه المستعمرات أن النصر قد تحقق بفضلها ومكافأتها ال تكون أٌقل من االستقالل 

 عالمات( 8)            ثانيًا: وضح ما يأتي:

 م. 1129أهداف منظمة األمم المتحدة عام . 1

  لكل نقطة عالمتان( ،يكتفى بنقطتينعالمات،  2)

  .الحفاظ على السالم واألمن الدوليين 

  .تطوير التعاون الدولي 

  .ضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها 

  .حماية حقوق اإلنسان 

 

 . التنظيم العسكري الذي تبناه المعسكر الغربي في صراعه مع المعسكر الشرقي خالل الحرب الباردة. 0

  لكل نقطة عالمتان( ،ى بنقطتينيكتفعالمات،  2)

  .إنشاء األحالف العسكرية 

  .احتواء التوسع السوفييتي وتطويق المعسكر الشرقي من الغرب والجنوب والشرق 

  .الرد بشكل جماعي على أي هجوم عسكري محتمل يقوم به هذا المعسكر 

  أهم االحالف حلف شمال األطلسيNato  م. 9151الذي تأسس عام 

  .)دعم األمريكيون احالفهم بعدد من االساطيل. )االسطول السادس في المتوسط واالسطول السابع في المحيط الهادي 

  .وجود العديد من القواعد الجوية المجهزة بأحدث األسلحة 

 

 



 )1(ة صفح              (توحيد املسارات) املسار:               301 أجا

  

 صفحات 4 االمتحان يف إجابةالحظ أن 
  من العبارات اآلتية كما في المثال األول:ثالثًا: أكتب الحدث التاريخي الذي ترتبط به كل عبارة 

 

 عالمات، لكل نقطة عالمتان(8)دث الذي ارتبط به اسم ابن ماجد هو:                                             الح -

 ) الكشوف الجغرافية (. )مثال( 

 اَلختراع الذي ارتبط به اسم العالم غوتمبرغ هو:  -

 ) الطباعة(. 

 م هي:1781 التي ترتب عليها اصدار اعالن حقوق اإلنسان والمواطن عامالثورة  -

 ) الفرنسية(.  

 م: 1112اغتيال ولّّي عهد النمسا وزوجته أثناء زيارتهما لسراييفو في منطقة البوسنة والهرسك  -

 ) الحرب العالمية األولى(.

 ألف ميل مربع من األراضي األلمانية وضمها إلى كل من بولندا والدنمارك وتشيكوسلوفاكيا:09اقتطاع ما يقارب  -

 ( أو معاهدة الصلح أو معاهدة السالم فرساي أو مؤتمر باريس ) معاهدة

 

 عالمة( 02)                               

 

 م" مستعيناً بالمعطيات أدناه: 9211-1129 في آسيا التحرر من اَلستعمار أكمل الجدول الذي يمثل "حركةأوًَل: 

 عالمة، لكل نقطة عالمتان( 11) 

 

 الدولة

 
 قائد حركة التحرر لدولة اَلستعماريةا

 الهند

 
 المهاتما غاندي بريطانيا

 إندونيسيا

 
 أحمد سوكارنو هولندا

 الهند الصينية

 
 هوشي منه فرنسا

 سوريا

 
 شكري القوتلي فرنسا

 

 ثانيًا: صنّف الشخصيات التاريخية اآلتية حسب عملها أو إنجازها الوارد في المخطط الذي يليها: 

 عالمة، لكل نقطة عالمتان( 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالثالسؤال إجابة 

 

 .بحار برتغالي دار حول الكرة األرضية

 

 م.1111العربية الكبرى على العثمانيين عام أعلن الثورة 

جنرال اسباني، دعم وصوله إلى السلطة جبهة األنظمة 

 الديكتاتورية في أوروبا

قائد الحملة األلمانية الذي أجبر اَلنجليز على التراجع حتى العلمين 

 .خالل الحرب العالمية الثانية

 ماجالن

 الشريف حسين بن علي

 فرانكو

 رومل
 

واإلنجازات ألعمال ا  الشخصية التاريخية 



 )4(ة صفح              (توحيد املسارات) املسار:               301 أجا

  

 صفحات 4 االمتحان يف إجابةالحظ أن 
 

 عالمة( 08)                                      
 

 ما تمثله مدلوَلت األرقام المثبتة عليها: وَليات المتحدة"، أكتب أوًَل: أمامك خريطة "خطر الصواريخ السوفيتية يهدد ال

 

  عالمة ، لكل نقطة عالمتان( 12)

 

ويمثلها دول مجاورة للوَليات المتحدة األمريكية 

 الرقمان:

 (. كندا. ) 1

 (.المكسيك . ) 0

الجزيرة التي ُوضعت بها قواعد الصواريخ السوفياتية 

 ويمثلها الرقم:

 (.كوبا . ) 1

 (.واشنطن. )2 عاصمة الوَليات المتحدة األمريكية ويمثلها الرقم:

 (.المحيط الهادي . ) 9 مسطح مائي ويمثله الرقم:

 (.كلم 5444)  الصواريخ السوفياتية؟كم يبلغ مدى خطر 

 

 (. الواليات المتحدة األمريكية)  في أي قارة تقع الوَليات المتحدة األمريكية؟

 

 

 عالمة( 12)                                             ثانيًا: أقرأ المستند الذي أمامك ثم أجب عن األسئلة التي تليه انطالًقا منه:

 

 ؟ ومن قادها. متى اندلعت الثورة في الجزائر 1

 

  عالمة ونصف(                                 م9145اندلعت عام ( 

 عالمة ونصف(         قادتها جبهة التحرير الوطني الجزائرية (   

 

 . ّسم الجهة التي أعلنت استقالل ليبيا؟ 0

 

 )عالمتان(                                               هيئة األمم المتحدة.

 

 . أذكر الدولة األوروبية التي استعمرت كُل من تونس والمغرب والجزائر؟ 1

 

 )عالمتان(                                                               فرنسا

 

   أفريقيا: أكمل الخط الزمني اآلتي الذي يمثل استقالل بلدان شمالمن خالل النص السابق، . 2

 نقطة عالمة( لعالمات، لك7)

 م( 9111)                                              م(  9141)                         م(                         9149)   

 

 

 

 

 

اإلجابةانتهت   
 

 :الرابعالسؤال إجابة 

 

  الجزائر*                                                  المغرب*       ليبيا                                * 

 تونس *                                              


