
 

 

 

 

 תיכונייםמבחן מטה לבתי ספר  :סוג בחינה

 17.1.2007 :מועד הבחינה

  בבחינת הבגרות913431מקביל לסמל שאלון  :מספר השאלון

 

       

   العرب والشرق األوسطتاريخ                   ת''הוהמז הערבים תולדות

 ) الزامية(وحدة تعليمية واحدة                                             )חובה (אחת לימוד יחידת           

 

 تعليمات للممتحن                                                     לנבחן הוראות           

 
 .نصفساعة و: مدة االمتحان. أ .                                    שעה וחצי:משך הבחינה. א

 

 :مبنى النموذج وتوزيع الدرجات .ب:                        ההערכה ומפתח השאלון נהמב. ב

 . في هذا النموذج فصالن   .                                         בשאלון זה שני פרקים    

  درجة70 – )  35 × 2(الفصل االول  '                                נק 70 –)  35 × 2 (ראשון פרק   

   درجة30 –  ) 10 × 3(الفصل الثاني                                 'נק 30 –  )10 × 3      (שני פרק   

  درجة100 – المجموع '                                                      נק 100 –  כ''סה                          

 

 .ال توجد: مواد مساعدة يسمح استعمالها. ج .                            ןאי: חומר עזר מותר בשימוש. ג

 

                                                               .ال توجد: تعليمات خاصة. د.                                        אין: הוראות מיוחדות. ד

 

عمليات , رؤوس اقالم (كمسودةكل ما تريد كتابته , صفحات خاصةفي , في دفتر االمتحان فقط  اكتب 
كتابة أية مسودة على اوراق . في بداية كل صفحة تستعلمها مسودة" مسودة"اكتب كلمة ). وما شابه, حسابية

 ! خارج دفتر االمتحان قد تسبب الغاء االمتحان
 

 . متحنات وللممتحنين على حد سواء   التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة المذكر وموجهة للم
 

 ! نتمنى لك النجاح                                                                 !בהצלחה        

 

 מקום להדבקת מדבקת נבחן
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  االسئلة                                                                                     השאלות

 )درجة 70( االول الفصل                                            ) נקודות70(פרק ראשון 
 

 .7-4 מהשאלות אחת ועל 3-1 מהשאלות אחתעל :  שאלותשתיבפרק זה עליך לענות על 

          واحد من االسئلةسؤال وعن 3-1 من االسئلة واحدعن سؤال : سؤالينفي هذا الفصل عليك االجابة عن 

4-7. 
 .) מספר הנקודות לכל סעיף רשום בסופו,  נקודות35. (3-1לות  מהשאאחתענה על 

 .)عدد الدرجات لكل بند مسجل في نهايته,  درجة35. (3-1 من االسئلة واحدأجب عن سؤال 

 

 نظام السلطة والمجتمع في الدولة العربية االسالمية

 . مباشرة) صلى اهللا عليه وسلم(ظهرت مؤسسة الخالفة بعد وفاة الرسول . 1

 ) درجات10(؟ وضح " خالفة"ا المقصود بمصطلح م . أ

واشرح الطريقة التي اختير بموجبها كل منهما       ,  من الخلفاء الراشديناثنيناذكر  . ب

 ) درجة15(

بين التغيير الذي طرأ على مؤسسة الخالفة في العهد األموي من حيث طريقة أختيار . ج

 ) درجات10(الخليفة ومكانته 

 

 يعتبر بيت مال المسلمين من المؤسسات الهامة في الدولة االسالمية . 2

 ) درجات10(؟ وضح مبينا متى انشئ " بيت مال المسلمين"ماذا نقصد ب  . أ

 ) درجة25( من مصروفاته خمسةوبين ,  من موارد بيت المالثالثةاشرح  . ب

 

 . في العصر االمويطرأ تغير على مكانة الموالي في العصر العباسي بالنسبة لمكانتهم. 3

 ) درجات10(؟ وضح " الموالي"من هم  . أ

 ) درجات10(بين مكانة الموالي في العصر االموي  . ب

 احداشرح التغير الذي طرأ على مكانة الموالي ابان العصر العباسي متطرقا الى . ج

  ) درجة15(االسباب التي ادت الى هذا التغير 
 

 /3يتبع في صفحة /
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 .) מספר הנקודות לכל סעיף רשום בסופו,  נקודות35. (7-4 מהשאלות אחתענה על 

 .)عدد الدرجات لكل بند مسجل في نهايته,  درجة35. (7-4 من االسئلة واحدأجب عن سؤال 

 
 الشرق األوسط في العصر الحديث 

 محمد علي باشا واصالحاته في مصر .  4

 ) درجات10(من هو محمد علي باشا ؟ وضح  . أ

 )  درجة15(ثم بين كيف استطاع تثبيت حكمه , ضح كيف وصل الى السلطة ؟ و . ب

 في المجال اوأشرح االصالحات التي حققها محمد علي في المجال الزراعي  . ج

 ) درجات10(العسكري 

 

  من أهم ازمات المسألة الشرقية 1856 -1853كانت حرب القرم بين السنوات . 5

 ) درجات10(؟ وضح " المسألة الشرقية"ما المقصود ب  . أ

 ) درجة15( من أسباب حرب القرم ثنينااشرح  . ب

 ) درجات10( من نتائج حرب القرم اثنتينبين . ج

  

  1881 عام باشا عرابي أحمد بقيادة مصر في العرابية الثورة قامت. 6

 ) درجات8(من هو أحمد عرابي باشا ؟ وضح  . أ

 )  درجة15( أسباب أدت الى الثورة العرابية ثالثةأشرح  . ب

 ) درجة12(تائج الثورة العرابية  من نثالثاأشرح . ج    

 

 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.  7

 ) درجات8(من هو السلطان عبد الحميد الثاني ؟ وضح ثم بين كيف انتهى حكمه  . أ

 من المجاالت اثنيناشرح االصالحات التي حققها السلطان عبد الحميد الثاني في  . ب

 )ة درج15(المواصالت , الجيش, الثقافة: التالية

 ) درجة12( خطوات اتخذها السلطان عبد الحميد  لدعم حكمه االوتقراطي ثالثةبين . ج

 

 /4يتبع في صفحة /
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 ) درجة30 (الفصل الثاني                                                            )נקודות 30 (שני פרק
 

 ) נקודות10לכל שאלה . (13-8 מן השאלות שלושענה בקצרה על 

 ) درجات10لكل سؤال . (13-8 من االسئلة ثالثةأجب بأختصار عن 

 

  من حقوقهم اثنينو,  من واجبات اهل الذمةثالثةاذكر . 8

 . من صالحيات وزير التفويضاثنتين؟ وضح مبينا " وزارة التفويض " ما هي . 9

 من هم الخوارج ؟ وضح مبينا موقفهم من الخالفة. 10

 حملة نابليون على مصر  من دوافع ثالثةاشرح . 11

 جمعية االتحاد والترقي . 12

  من اسباب حملة محمد علي باشا على سوريا اثنيناشرح . 13
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