
 

 

 التاريــــــخادة ــــمسبــــــر 

 (8102 – 8102)األساسي   التاسع
 (اتدرج 01)                                                                                             اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي3 

 و :6391قائد الجورة الفلشطييية اللربى عاو -

 أ عزالديً القشاو ب ابراٍيه ٍياىو ج حمند االمشر د ياسر عرفات

 درجة( 01)                                    العبارات الواردة يف اجملنوعة )آ( وما يهاسب كالًّ مهًا مو اجملنوعة )ب(.صل بني   

 (ب)   )آ(
 بعد ضعف الدولة العجنانية   االنتداب الربيطاني على فلسطني فرض

 م0291بعد مؤمتر ساى رميو عام    تنّبه العرب للخطر الصهيوني
 بعد تزايد اهلحرة اليًودية   بدأت املشاريع الصهيونية تظهر يف فلسطني

 درجة( 01)                                       يهاسبًا مو األحداث التارخيية3استبدل األرقام املوجودة على اخلط الزمين مبا  

 .معاٍدة وادي عربة-ىلبة فلشطني    -االحتاد اهلامشي   -

 

 

 
  

0)  9)  3)  
 درجة( 01)                                                                                                  3مما يأتيفقط  اثهني عّلل 

 و.6361إصدار بريطاىيا وعد بلفور عاو أ( 

 و.6391ما أٍه بيود مشروع املعاٍدة الشورية الفرىشية عاو ب( 

 و.6339فشل اتفاق أوسلو عاو ( ج
 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 درجة( 01)                                        .م حشب اجلدول اآلتي0291قارى بني مشروع األكجرية و مشروع األقلية عام  
 مشروع األقلية مشروع األكجرية

  

 درجة( 01)                                                                                                   3 أجب عو األسئلة اآلتية  

 .الجاىيةضعف احلركة الوطيية يف األردٌ قبيل احلرب العاملية ( 6

 .و6391األردىية عاو –عدد بيود معاٍدة التحالف الربيطاىية ( 2

.و6393ما ىّص اللتاب األبيض الجالح عاو ( 9
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 التاريــــــخادة ــــمسبــــــر 

 (8102 – 8102التاسع  األساسي )
 (اتدرج 01)                                                                                             اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي3 

 قائد ثورة جبل عامل يف لبياٌ اجملاٍد:-

 أ رياض الصلح ب أدٍه خيجر ج أمحد مريود د عزالديً القّشاو

 درجة( 01)                                    العبارات الواردة يف اجملنوعة )آ( وما يهاسب كالًّ مهًا مو اجملنوعة )ب(.صل بني   

 (ب)   )آ(
 م0291مبوجب االحتاد اهلامشي عام    تأسست يف إمارة شرقي األردن
 م0290بعد اتفاق عام    حّددت أماكن تواجد القوات الربيطانية
 م0291يف معايدة عام    دخلت األردن يف اتفاق مع العراق

 درجة( 01)                                       األرقام املوجودة على اخلط الزمين مبا يهاسبًا مو األحداث التارخيية3استبدل  

 .املؤمتر الصَيوىي األول-إصدار وعد بلفور    -مؤمتر ساٌ رميو   -

 

 

 
  

0)  9)  3)  
 درجة( 01)                                                                                                  3مما يأتيفقط  اثهني عّلل 

 .و6321اتصال فرىشا باحللومة الربيطاىية عاو أ( 

 و.6361إصدار بريطاىيا وعد بلفور عاو ب( 

 و.6339فشل اتفاق أوسلو عاو ( ج
 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 درجة( 01)                .م حشب اجلدول اآلتي0291امريلية عام  م و اللحهة األنغلو0299قارى بني مؤمتر بالتينور عام  
 امريلية اللحهة األنغلو مؤمتر بالتينور

  

 درجة( 01)                                                                                                   3 أجب عو األسئلة اآلتية  

 ( ما الشياسة الفرىشية يف لبياٌ.6

 و بني األردٌ و بريطاىيا.6321بيود معاٍدة ( عّدد 2

و.6311( عّدد أسباب احلرب األٍلية الجاىية يف لبياٌ 9
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