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                    2014/2015اختبار الفصل الدراسي األول للعام الجاهعي 

 (1) : رقن النوىذج  أوروبا الوعاصر تاريخ :  ادةالن      (الئحت جديدة)التاريخ  :سنـقـ

( ة وظهروج)ورقتيي االختبار في ساعتاى :   زهي االهتحاى   ـــــثتالثالـــ :الفرقت
     

 ....  :األزمة المغربية األولى بأزمةعرفت  (1)
 أغادير (د ) البوسنة والهرسك                                        (ج ) الدار البيضاء (ب )                                        الجزيرة الخضراء (أ )

 :قاد المانيا بعد توحيدىا (2)
 مترنيخ (د ) الجنرال فرانكو (ج ) بسمارك (ب ) الجنرال ليوتي (أ )

 :البوسنة والهرسك منذ سنة تدير النمسا إقليم (3)
 1898 (د ) 1878 (ج ) 1868 (ب ) 1848 (أ )

 :تستنتج من دراستك التاريخية أن ىدف روسيا في أزمتي البلقان (4)
 كل ما سبق (د ) مياه الدافئةللالوصول  (ج ) التوسعات النمساوية مواجهة (ب ) استقالل شعوب البلقان (أ )

 :قبيل الحرب العالمية األولى دخلت ألمانيا في سباق تسلح بري مع  (5)
 فرنسا (د ) النمسا (ج ) أسبانيا (ب ) بريطانيا (أ )

 :ري مع حقبيل الحرب العالمية األولى دخلت ألمانيا في سباق تسلح ب (6)
 النمسا (د ) فرنسا (ج ) أسبانيا (ب ) بريطانيا (أ )

 :الدين الرسمي لجمهورية البانيا المستقلة في البلقان (7)
 الديانات السماوية الثالث (د ) اإلسالم (ج ) المسيحية (ب ) اليهودية (أ )

 :أراضي فرنسا في الحرب العالمية األولى  عبردخلت القوات األلمانية  (8)
الحدود بين ألمانيا  (أ )

 وفرنسا
 األراضي الهولندية (د ) الحدود السويسرية (ج ) األراضي البلجيكية (ب )

 :القنال اإلنجليزي يعني (9)
 بحر المانش (د ) أكبر أنهار إنجلترا (ج ) المحيط األطلنطي (ب ) بحر الشمال (أ )

 :أمالكميناء أوديسا الواقع على البحر األسود يقع ضمن  (10)
 بلغاريا (د ) الدولة العثمانية (ج ) روسيا (ب ) رومانيا (أ )

 :دخلت بلغاريا الحرب العالمية األولى إلى جانب دول (11)
 الوفاق (د ) الحلفاء (ج ) المحور (ب ) الوسط (أ )

 :دخلت رومانيا الحرب العالمية األولى إلى جانب دول (12)
 الوفاق (د ) الحلفاء (ج ) المحور (ب ) الوسط (أ )

 :في من بين أسباب تفوق جبهة الوفاق تشكيل وزارة إئتالفية (13)
 إيطاليا (د ) ألمانيا (ج ) فرنسا (ب ) إنجلترا (أ )

 :من األسلحة التي ظهرت في الحرب العالمية األولى  (14)
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 كل ما سبق (د ) الدبابات المجنزرة (ج ) الصواريخ المضادة للطائرات (ب ) R B Jالـ  (أ )

 :في السياسة الدولية يشار بالُدب إلى (15)
 ألمانيا (د ) فرنسا (ج ) روسيا (ب ) بريطانيا (أ )

 :مصطلح الثورة البلشيفية يعني ثورة (16)
 كل ما سبق (د ) الغوغاء (ج ) البرجوازيين (ب ) الشيوعيين (أ )

 :دولة اقتطعت كاملة من ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية األولى (17)
 لكسمبورج (د ) ىولندا (ج ) تشيكوسلوفاكيا (ب ) النمسا (أ )

 :من اإلمبراطوريات القديمة التي اندثرت وتفككت في أعقاب الحرب العالمية األولى (18)
 يوغسالفيا (د ) إيطاليا (ج ) الدولة العثمانية (ب ) بريطانيا العظمى (أ )

 :في أعقاب الحرب العالمية األولى اتحدت منطقة البلقان في االتحاد (19)
 السوفيتي (ه ) النمساوي (ج ) السويسري (ب ) اليوغسالفي (أ )

 :إلى إنشاء مجلس نواب دولي بتمثيل نسبيفي بداية القرن العشرين دعا  (20)
 ال أحد مما سبق (د ) De Sullyدوق  (ج ) جيرمي بنثام (ب ) لوريمر (أ )

 :من ىيئات عصبة األمم (21)
 ب وج معاً  (د ) مجلس العصبة (ج ) محكمة العصبة (ب ) مجلس الوزراء (أ )

 :نص ميثاق عصبة األمم على مناىضة تجارة (22)
 األعضاء البشرية (ج ) الرقيق األسود (ب ) الرقيق األبيض (أ ) المخدرات (أ )

 :لم تقبل العصبة الدول المنهزمة على اعتبار أنها (23)
 غير ناضجة (د ) غير كاملة السيادة (ج ) إرىابية (ب ) معتدية (أ )

 :لألزمة المالية البريطانيةمن األسباب الداخلية  (24)
 كل ما سبق (د ) توقف عجلة األنتاج (ج ) زيادة البطالة (ب ) استقالل أيرلندا (أ )

 :من دول الدومنيون (25)
 الصين (د ) كندا (ج ) مصر (ب ) الواليات المتحدة (أ )

 :من مميزات لينين ورفاقو (26)
 أ وج معاً  (د ) اللين والرحمة (ج ) القسوة والشدة (ب ) الزىد والتقشف (أ )

 :معنى الفاشست (27)
 عصا الشرف (د ) والتقشفالزىد  (ج ) الشيوعية (ب ) الفساد (أ )

 :وصلت األزمة االقتصادية العالمية بين الحربين العالميتين إلى ذروتها في سنة (28)
 1939 (د ) 1925 (ج ) 1929 (ب ) 1919 (أ )

 :قابلت ألمانيا احتالل إيطاليا للحبشة بـ (29)
 شدة وحسم (د ) المباالة (ج ) ارتياح (ب ) قلق (أ )

 :االقتصادي على إيطاليا دليل على القوى الدولية الحديد والبترول من الحصاراستثناء  (30)
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ضعف إرادة المجتمع  (ب ) قوة إيطاليا (أ )
 الدولي

 نجاح سياسة ألمانيا دولياً  (د ) انهيار عصبة األمم (ج )

أهبم رقن ( a)عزيزي الطبلب إذا كبنج العببرة صحيحت فظلل الخبنت 

، هع (b)السؤال في نووذج اإلجببت، وإذا كبنج خبطئت ظلل الخبنت 

 (.c , d)األخرى إهوبل الخبنبث 

 (. )الخوف من سيطرة االتحاد السوفيتي على منشوريا دفع اليابان الحتاللها (31)

 لعصبة األمم( X. )يمثل غزو اليابان لمنشوريا أول صفعة لألمم المتحدة (32)

 ( X. )نتيجة عدوانها على الحبشة عصبة األمم بفرض حصار اقتصادي على إيطاليااستجابت القوى الكبرى ل (33)

 (. )ر االقتصادي الذي فرضتو عصبة األمم على إيطاليا نتيجة احتاللها الحبشةفشل الحصا (34)

 االتحاد السوفيتي( X. )الواليات المتحدة تطويقكان بهدف تحالف ألمانيا واليابان  (35)

 (.)طالب أىالي إقليم السوديت االنضمام أللمانيا 1938في سنة  (36)

 ( X.)المؤكد سحق بولندا بات من 1939أغسطس  23باتفاق ألمانيا وإيطاليا في  (37)

 ( X)كان الخالف األيديولوجي أساسا النقسام الدول في الحرب العالمية الثانية  (38)

 (. )دخلت القوات السوفيتية واأللمانية أراضي بولندا في وقت واحد 1939في سبتمبر  (39)

 ( X.)امتد خط ماجينيو بطول الحدود الفرنسية مع ألمانيا وبلجيكا (40)

 (. )راضي الفرنسية توجو نحو القنال اإلنجليزيبمجرد دخول ىتلر األ (41)

  (X). 1939 يونيو 10دخلت إيطاليا الحرب العالمية الثانية في  (42)

 ( X.)سياسة األرض المحروقة في الحرب العالمية الثانية ت فرنسااتبع (43)

  (. )دون االجتياح األلماني البري إلنجلترا تىزائم إيطاليا في شمال أفريقيا حال (44)

 ( X. )ة رومل تحصنت القوات البريطانية في اإلسكندريةأمام مطارد (45)

 (. )أخطأ ىتلر بفتح جبهة االتحاد السوفيتي (46)

 ( X.)طول خط إمدادات الجيش األلماني كان في صالح المحور (47)

 ( X.)نجح األلمان في دخول استالينجراد ولكن على جثة مائة ألف قتيل (48)

 ( . )إقرار قانون اإلعارة والتأجير 1941من مساعدات الواليات المتحدة للحلفاء سنة  (49)

 ( X. )1941ديسمبر  7تمكنت اليابان من تحطيم األسطول األمريكي في ميناء بوسطن في  (50)

 (. )في أعقاب تحطيم األسطول األمريكي تمكنت اليابان من اجتياح الشرق األقصى حتى الهند (51)

 ( X. )موحدةمن مشكالت الحلفاء في الحرب العالمية الثانية عدم وجود قيادة  (52)

 (. )من مشكالت المحور في الحرب العالمية الثانية عدم وجود قيادة موحدة  (53)

 (. )1943استسلمت إيطاليا للحلفاء وأعلنت الحرب على المحور في أغسطس  (54)

  (. )للحكم وأعادتوسراح موسوليني  وأطلقتألمانيا إيطاليا احتلت  1943في أواخر عام  (55)

 ( X. )وسوليني على االستسالم ومغادرة إيطالياتمكن اإليطاليون من إرغام م (56)
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 ().انضمت إيطاليا إلى ألمانيا في الحرب العالمية الثانية (57)

 (. )انقسام العالم بين الرأسمالية والشيوعيةالحرب العالمية الثانية جذرت  (58)

 ( X) .استسلمت ألمانيا وجردت من قدراتها العسكرية 1945 مطلع يناير في (59)

 ( X. )فيتي على دمج ألمانيا الغربية في دولة واحدة عاصمتها بونوافق االتحاد السو (60)
(  X. )بدأت فكرة السوق األوربية بمشروع قدمو مارشال وزير خارجية فرنسا (61)
 ( X. )المجموعة األوربية للفحم والصلب تكونت من بريطانيا وفرنسا وألمانيا (62)

 ( . )بدأت نواة السوق األوربية بالفحم والحديد (63)

 (. )من الدول المؤسسة للسوق األوربية المشتركةلكسمبورج  (64)

 ( X. )المملكة المتحدة من الدول المؤسسة للسوق األوربية المشتركة (65)
 ( X. )األولى فترةنهاية الب وارداتإلغاء قيود الكمية الخاصة بالاألوربية  أىداف المرحلة االنتقالية للسوقمن  (66)

 (. )دعم الثقة في العمالت المحلية األوربية أىداف المرحلة االنتقالية للسوقمن  (67)

 ( X. )معالجة خلل ميزان مدفوعات األعضاءمن أوجو القصور في السوق األوربية المشتركة عدم  (68)

 (. )من ىيئات السوق األوربية المشتركة مجلس الوزراء (69)

 (. )يتم قبول األعضاء الجدد في دول السوق األوربية بإجماع األعضاء (70)

 ( X. )مساىمة بنسب ثابتة في ميزانية السوق األوربيةيتساوى األعضاء في ال (71)

  (.X)الحرب الباردة تستخدم فيها كافة األسلحة الممكنة وغير الممكنة   (72)

 (. )قد جمع الرأسماليين والشيوعيين في معسكر واحد  ةالخوف المشترك من األطماع النازية والفاشي (73)

 (.)الغربية  رداً علي سياسة األحالف  جاء إعالن حلف وارسو (74)

 (.)اعتمدت السوفيت في التوسع علي ثالث قوي ىي النظام االشتراكي والحركة العمالية، إضافة إلى حركات التحرر الوطني   (75)

 
 مع أطيب تمنياتي بالتوفيق 

 رداشـد الدمـمحم. د


