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السؤال األول  :ضع عالمة ( )أو عالمة ( )أمام العبارات التالية-:

(  10درحات )

( .1

) قاد الثورة السورية الكبرى سنة  1925ضد االحتالل الفرنسي القائد شكري القوتمي وفشمت فرنسا في إخماد المقاومة الوطنية

( .2

) وقف العرب إلى جانب بريطانيا خالل الحرب العالمية األولى وأعمنوا الثورة عمى األتراك سنة  1916بقيادة الشريف حسين.

الباسمة.

( .3

) كان الحكم الممموكي حكماً ارستقراطياً عسكريا وجعل المماليك من أنفسهم طبقة متميزة عن الشعب المصري وعاشوا بمعزل

عنهم.

( .4

) اعتبرت الدولة العثمانية نفسها وريثاً لمخالفة اإلسالمية وأخضعت كل نواحي الحياة إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية.
) واجهت الدولة الممموكية في نهاية القرن السابع عشر عدا من التحديات أهمها زيادة الصراع مع الدولة العثمانية.

( .7

) من أسباب تأمين قناة السويس حاجة مصر الشديدة لألموال لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة أبناءها وخاصة لتمويل مشروع

( .8

) وافقت السمطات البريطانية لسعد زغمول والوفد المرافق له بالسفر إلى مؤتمر الصمح في باريس لعرض القضية المصرية.

( .5

 ) ( .6نشأت الدولة الصفوية في إيران عام  1924وأتخذت المذهب السني مذهباً رسميا لها وتمكنت من إحتالل العراق  1508في
عهد إسماعيل الصفوي.
السد العالي.

( .9

) وافق اإلنجميز في مفاوضات المائدة المستديرة لبحث المسألة الهندية أن تكون السيادة في الهند عمى الشؤون المالية والجيش

والشؤون الخارجية واالقتصادية.

( .10

) حصل المناضل نيمسون منديال عمى جائزة نوبل لمسالم عام  1993بسبب محاربته لمتفرقة العنصرية وأصبح أول رئيس أسود

لجنوب أفريقيا.

السؤال الثاني :

(  10درجات )

ج

تأسست منظمة دولية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية لتحل محل عصبة األمم وهي هيئة األمم المتحدة ...في ضوء ذلك وضح
أ.

أهداف هيئة األمم المتحدة.

ب .أذكر أجهزة األمم المتحدة.

السؤال الثالث:

(  15درجة )

أسست منظمة تكونت من دول مختمفة من العالم عرفت بحركة عدم االنحياز ...في ضوء ذلك وضح
أ.

مفهوم حركة عدم االنحياز.

ب .مبادئ حركة عدم االنحياز.

ت .أهداف حركة عدم االنحياز.


السؤال الرابع:
أ.

أذكر أهداف منظمة الوحدة األفريقية.

ب .شروط االنضمام لمنظمة الوحدة األفريقية.

ج .نشأة منظمة الوحدة األفريقية

(  15درجة )

(  10درجات )

السؤال الخامس-:
بم تفسر

 .1توجه العثمانيين نحو الوطن العربي.

 .2هزيمة المماليك في معركة مرج دابق.1516

 .3التحديات التي واجهت الدولة الممموكية في نهاية القرن الخامس عشر.
 .4وضعت فمسطين تحت اإلدارة الدولية في اتفاقية سايكس بيكو.

 .5شنت الدول االستعمارية بريطانيا وفرنسا واسرائيل عدواناً ثالثاً عمى مصر .1956

اَتهت األسئهة
يع تًُيبتي نكى ببنُجبح وانتىفيك

