
 األمريكتنيتاريخ ( 1رقم )منوذج امتحان 
 تربيةرابعة تاريخ 

 :  اختار اإلجابة الصحيحة السؤال األول

 

 ..... معاماألول في األمريكي مركزى البنك تأسيس العلى وافق الكونجرس ( 1) 
 1111)أ(   

                   1971 )ب(
               1971)جـ( 
 1971)د( 

 
برنامجـــا ااتيـــاديا الـــتمي علـــي ت رييـــ  جمركيـــ  علـــي  -وزيـــر الماليـــ   - ........... ..وضـــ  ( 1)

 .م 1111الواردات األجنبي ، ثم جرى زيادتها في عام 
 الكسندر هاملتون )أ( 

 جورج والنطن)ب( 

 )جـ( جون كونسي آدمز

  )د( أندرو جاكسون 

 

؛ إال أن المواـ  الوـوى للـرييس باالنييـال هـددت كارولننـا الجنوةيـ  ..... ......الـرييس فى عهـد ( 1)
وعدم التأنند الكافي لها من الواليات الجنوةي  وتخويـي الكـونجرس لجاكسـون اسـتخدام الوـوا ضـدها أدى 

 . إلى إنهاء األزم  
 )أ( الكسندر هاملتون 

 )ب( جورج والنطن

 )جـ( جون كونسي آدمز

  )د( أندرو جاكسون 

  



تم االتياق علـى أن يكـون هنـاك مجلسـان أحـدهما  ..... م عند وض  دستور الواليات المتحدة عام( 4)
 .مجلس النواب، واآلخر مجلس اللنوخ

 1111)أ(  
                   1971 )ب(
               1919)جـ( 
 1991)د( 
 

ســ ت واليــات الجنــوب  ..... م( وجــد الرانــق علــي أري الواليــات المتحــدة منــن نلــأتها، ومنــن عــام 5)
 لمن  هروب الرانق ، أو للوضاء على ثورتهم.إلنجاد دوريات 
 1111)أ(  
                   1971 )ب(
               1171)جـ( 

 1171)د(               
 
اللــ ب األمريكــي فــي خطابــ  الســنو    بوــرب م هنــأ الــرييس ..... ...... 1111م ( فــي ديســمبر عــا1)

 انتهاء الرق .
 )أ( الكسندر هاملتون 

 جيرسون توماس )ب( 

 )جـ( جون كونسي آدمز

  )د( أندرو جاكسون 

 .  اامت حكوم  الواليات المتحدة بمن  تجارة الرانق الخارجي   ......ممارس عام  1في ( 9) 
 

   1111)أ(   
                  1111)ب( 
                    1119 )جـ(
 1117)د(              

  



 أمام العبارات التالية)×( ( او خطأ  √صح )  ةضع عالمالسؤال الثانى  : 
                             

عنــد مراج ــ  االــب األزمــات اإلاليميــ  بــنن اللــمال والجنــوب فــى فتــرة مــا ابــي الحــرب األهليــ   (1)
 )  (                                  األمريكي  نجدها تتضمن ملكل  ال بودي  .

الرياسـ  عـام  ي ود الخالف حول الت ريي  الجمركي  إلى نلـأة الدولـ  منـن تـولي جـورج والـنطن (1)
 )  (                                                                    م9871

ــد وضــ  الدســتور االتحــاد    (1) ــد أعضــاء 9878عــام األمريكــي عن م حــدا اخــتالف حــول تحدن
مجلس النواب، فود أراد اللمال أال نؤخنوا عـدد الرانـق فـي الت ـداد، بننمـا تمسـك الجنـوب علـي 

 )  (                                    دادأن يكون ال بد مساويًا لألبيي في الت
ت ــددت ثــورات الرانــق فــى الجنــوب ألســباب مختليــ  كانــت أخطرهــا التــي ثــورة جريــي بــروس فــي  (4)

 ( )                                                            .9871رتلموند 
وامتن ـت كثنـر مـن  ،ام الـرق م اامت كي الواليات في لمال منر  الند بإلغاء نظ9777ي عام ف (5)

 ( )       ق من الخارج                        الواليات اللمالي  عن استنراد الر
، فود رفي اللمال اانون ال بند اليـارين بـي أنهـم كـانوا م هدن  مؤات 9717كانت تسوي  عام  (1)

 ()      ا                       يساعدون ال بند على اليرار عبر اللمال إلي كند
اســتلهمت الســندة هاريــت بتلــر ســتاو مــن مواومــ  االلغــايننن لوــانون ال بنــد اليــارين روانتهــا  (9)

 ( )                                                   اللهنرة   كوخ ال م توم  
 

https://www.almstba.com/t73719.html


( ي ود الخالف حول الت ريي  الجمركي  إلـى نلـأة الدولـ  منـن تـولي جـورج والـنطن الرياسـ  9) (1)
 م .9871 عام

 

  أسىىا سويىىون نوك  ىىر ا هىى ا سوبيىى  سونرا ىىا أسيسيىىوس رىىا سوسىى ا ريىى  ير  سويىىون  9367( فىىع مىى   1)

 سوج ن  .
 
(   نت أأل رح أوا ه د  والس قرسا سوفرنيي فىع  يى س أسسى  ي اح  م ييى  أسىا   اس  ىا أأل رر ى  سجى ا  6)

 .9751فرنيي حي ك فع م   

 

وب سألررنسي ضى  سويى د  ألسى  ب رف  فىا  ى ك أ ثرحى  ثىوا  هرنى  اىرأ  ( س  دت ثواست سورق ق فع سوجي5)

   .9711في اسشيون  م   

 د. حماده وهبه                                                                                
 


