رقم المساق:
اسم المساق:تاريخ 2
تاريخ االمتحان:
عدد األسئلة  )6(:أسئلة
زمن االمتحان:ساعتان
استخدام اآللة الحاسبة(ال)

جامــــعـة فــــلســـطين

االمتحان النهائي
الفصل الدراسي األول
2102 - 2102

اسم المحاضر :د.جبر العفيفى
رقم الطالب:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة:اإلعالم واالتصال
القسم  /التخصص :اإلعالم واالتصال
استخدام المعاجم أو القواميس(ال)

السؤال األول :ضع عالمة صح أمام العبارات الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارات الخاطئة
 - 1هزم البرتغاليون المماليك في معركة ديو البحرية  1051م وفشلوا في احتالل عدن وجدة

(  01عالمات )
( )

 - 2هزم السلطان سليم األول الصفويين في معركة جالديران 1011م وتمكن من تأمين الحدود الشرقية بالسيط ةر
( )

على جزء من شمال العراق وأذربيجان
 - 3من مزايا السد العالي حماية البالد من خطر الفيضانات وتحسين المالحة في مصر

( )

 - 1تعد محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية األساسية لألمم المتحدة ومقرها نيويورك

( )

 - 0يعد مجلس العصبة األداة الت نفيذية للعصبة وكانت ق ارراته تصدر باألغلبية

( )

_______________________________________________________________ ________

( 01عالمات )

السؤال الثاني :عرف المصطلحات اآلتية
 .1االستعمار
 .2الوصاية
 .3االنتداب
 .1التفرقة العنصرية
 .0دول عدم االنحياز

______________________________________________________________________

( 01عالمات )

السؤال الثالث :

وقف العرب إلى جانب بريطانيا خالل الحرب العالمية األولى وأعلنوا الثورة على األتراك بزعامة الشريف
حسين  .في ضوء هذه العبارة وضح ما يلي :
 .1أسباب الحرب العالمية األولى المباشرة والغير مباشرة
 .2نتائج الحرب العالمية األولى
 .3دوافع اتصال االنجليز بالشريف حسين
1

( 01عالمات )

السؤال الرابع :

بدأت حركات التحرر في العالم بالظهور انطالقا من الشعور الجماعي لدى الشعوب التي لم تقبل في أي وقت
بالحرمان من الحرية والسيطرة على مقدراتهم  .اشرح العبارة موضحا ما يلي :
 .1الدوافع المختلفة لظهور حركات التحرر في العالم
 .2تتبع المقاومة الهندية من االحتالل حتى االستقالل 1111م
 .3استنتج أسس السياسة االستعمار ية التي اتبعتها بريطانيا أثناء احتاللها للهند
________________________________________________________________________________

( 01عالمات )

السؤال الخامس:

أسست الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولى منظمة دوليه عرفت باسم عصبة األمم لحفظ السالم واألمن
العالميين  .في ضوء هذه العبارة اذكر ما يلي :
 .1أهداف عصبة األمم
 .2األجهزة التي تتكون منه عصبة األمم
 .3أسباب فشل عصبة األمم في تحقيق أهدافها
________________________________________________________________________________

( 01عالمات )

السؤال السادس :

كان انعقاد مؤتمر باندونغ في اندونيسيا عام 1100م نقطة البداية لظهور حركة عدم االنحياز في ضوء هذه
العبارة أذكر ما يلي:
 .1ما المقصود بدول عدم االنحياز
 .2أهداف حركة دول عدم االنحياز
 .3مستقبل حركة عدم االنحياز

انتهت األسئلة
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