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I.  ّّبالصحيحّمماّبينّالقوسينلّالفراغّكم: ( 10 X 1 = 10 marks )                                     

          ّ
 .------قتل الرئٌس المصري أنور السادت عقب توقٌع  .1

 ( Camp David/ اتفاقٌة كامب دٌفٌد   Oslo)خارطة الطرٌق / اتفاقٌة أوسلو 
 .-------اتحاد اإلمارات العربٌة المتحدة هً اإلمارة األخٌرة التً انضمت إلى  .2

 ) الشارقة / رأس الخٌمة / أم القٌوٌن (
 البترول سالحا سٌاسٌا ضد إسرائٌل والدول المؤٌدة لها. -----استخدم الملك السعودي  .3

 ) عبد العزٌز / فٌصل / فهد (
 .------دٌسمبر عام  33قا فً نقامت الحكومة العراقٌة بإعدام صدام حسٌن ش .4

(2335  /2336  /2337) 
 لٌبٌا من القواعد االستعمارٌة وأصبح رئٌسا للبالد. -----خلص  .5

 ) العقٌد معمر القذافً / محمد إدرٌس السنوسً / عمر المختار (
 الثورة العربٌة الكبرى ضد العثمانٌٌن خالل الحرب العالمٌة األولى. -----أعلن  .6

 () سعد زعلول / الشرٌف الحسٌن / أحمد عرابً 
 . --------واضع حركة الصهٌونٌة هو  .7

 ) دٌفٌد بالفور / ثٌدور هرتزل / دٌفٌد بنغورٌن (
 .------الرئٌس الحالً لحركة حماس فً المنفى  .8

 )الشٌخ أحمد ٌاسٌن / د. عبد العزٌز رنتٌزي / خالد المشعال (
 .------األسرة الحاكمة فً الكوٌت هً  .9

 ) آل الصباح / آل سعود / آل خلٌفة (
 هو مؤسس جمعٌة اإلخوان المسلمٌن فً مصر. ----- .13

 ) سٌد قطب / حسن البنا / محمد قطب (
 من قبل الرئٌس جمال عبد الناصر. ----تم تأمٌم قناة السوٌس سنة  .11

 (1948  /1956 /1967 ) 
 .-------- ًفً اإلعالم اإلسرائٌل 1967تعرف كارثة  .12

 حرب االستقالل ( /  Yom Kippur/ حرب ٌوم كبور  ) حرب األٌام الست
 هو أول رئٌس لجمهورٌة تونس. ------ .13

 ) أحمد بن بال / هواري بو مدٌن / بورقٌبا (
 .  -------تم اكتشاف البترول أوال فً .14

 ( البحرٌن/  المملكة العربٌة السعودٌة/  كوٌتال) 
 فً لبنان.المشهورة هً الحركة الشٌعٌة اإلسالمٌة  ----- .15

 ) حماس / حزب هللا / أبو سٌاف (
 
 
 



II. ّأجبّلعشرةّمنّاألسئلةّاآلتيةّموجزا: ( 10 X 2 = 20 marks )                                         

      ّ
 . ما المقصود بالمسألة الشرقٌة ؟1
 بٌة فً مصر ؟ا. كٌف اندلعت الثورة العر2
 . لم ؟الكبرى الثورة العربٌة. ساعد العرب برٌطانٌا فً احتالل فلسطٌن خالل 3
 . بم تمٌزت االنتفاضة عن الحروب العربٌة اإلسرائٌلٌة ؟4
 ؟ 1798. ما هً أهداف الحملة الفرنسٌة على مصر عام 5
 . لم هاجمت مصر السودان فً عهد محمد علً باشا ؟6
 ؟المهدٌة والجهاد السودانً ضد األجانب الحركة  العالقة بٌن. ما هً 7
 ف عن حادثة دنشواي فً مصر ؟. ماذا تعر8
 رحل الرئٌس المصري أنور السادت إلى إسرائٌل وخاطب الٌهود فً برلمان إسرائٌل ؟ لم  . 9
 ؟ ة. ما هو االتهام المهم للوالٌات األمرٌكٌة المتحدة ضد العراق فً حرب الخلٌج الثالث13
 ما هً أسباب احتالل فرنسا للجزائر فً القرن التاسع عشر ؟. 11
 ما المراد بالمجلس التعاون الخلٌجً ؟ .12
 غٌر ناجحة، لم ؟ Pan-Islamism. صارت حركة الجامعة اإلسالمٌة 13
 كٌف بدأ الحكم الثنائً المصري اإلنجلٌزي فً السودان ؟. 14
 عّرف الصهٌونٌة. 15
 

III. ّعنّأربعةّأشخاصّمنّاآلتيةّةوجيزّةاكتبّمذكر: ( 4 X 5 = 20 marks )                           

                    ّ
 . صدام حسٌن3  . جمال عبد الناصر2   ٌاسر عرفات .1

 عمر المختار. 6  الثانً . السلطان عبد الحمٌد5  . محمد بن عبد الوهاب4
 بن عبد العزٌز . الملك فٌصل7

 

IV. اكتبّفقرةّموجزةّعنّثالثةّمنّاآلتية:ّّّّّّّّّّ ( 3 X 5 = 15 marks )  
                                                ّ
  Arab Leagueالعربٌة الدول معة اج. Balfour Declaration   2 وعد بالفور .1

  . منظمة تحرٌر فلسطٌن4    إلغاء الخالفة العثمانٌة . 3
 القومٌة العربٌة. 6  1967. الحرب العربٌة اإلسرائٌلٌة عام 5

 

V. اكتبّمقالةّواحدةّعنّموضوعّواحدّمنّاآلتية:ّّّّّّ ( 1 X 10 = 10 marks )  
                                                ّ
 محمد علً باشا وإصالحاته فً مصر .1

 الحركة الوهابٌة وتارٌخ الدول السعودٌة الثالث .2

 القضٌة الفلسطٌنٌة .3
 فً أمرٌكا 2331سبتمبر عام  11العالم اإلسالمً بعد حادثة  .4

 


