
 

 االسم:                        ىــــة األولـــرة التحريريـــــاملذاك                                                                                                                        

 املادة : التـــــــــــــــــــاريخ                                                                                                                                                                           
 (300الدرجة )(                                2018 – 2017الثالث الثانوي األدبي )                                                                                                                   

 (درجة 80)                                                                                                                                                                                                          اآلتية:أجب عن األسئلة  :األولالسؤال 
 (درجة 20):  لورقة إجابتك أخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي، وأنقلها -1
 من الصعوبات اليت تعرضت هلا سورية بعد االستقالل:( 1

 أ التجزئة ب التخلف ج االستعمار د فقر بالتعليم

 :بيكو حتت نفوذ-كان غرب سورية و لبنان يف معاهدة سايكس  (2

 أ بريطاني ب فرنسي ج ايطالي د دولي

 (درجة 20)  األقدم:من رتب األحداث التارخيية اآلتية حسب تسلسلها الزمين بدءا  -2
 مؤمتر الصلح مؤمتر برلني احلرب العاملية األوىل )آ(اجملموعة 

 دخول فيصل دمشق اتفاق سايكس بيكو مؤمتر سان رميو (ب)اجملموعة 

 (درجة 40)  :يأتيعّلل اثنني مما  -3
 الدولة العثمانية و الوطن العربي يف بداية القرن العشرين.أطماع أملانيا يف  أ(     

 موافقة احلكومة العربية يف دمشق على إنذار غورو.ب(    

 درجة ( 80)                                                                                                                                                                                                       اآلتية:أجب عن األسئلة  :الثانيالسؤال 
 ن الناحيتني االقتصادية و السياسية.اجنازات اجلمهورية العربية املتحدة مصنف (  أ    

 مب تفّسر انتشار الثورات يف سورية ضد االحتالل الفرنسي.(  ب   

 .يةاقارن يف جدول بني نظام االنتداب و الوص(  ج    
 درجة (   60)                                                                                                                                                                                    مما يـأتي :  فقط سؤالنياجب عن  :ثالثالسؤال ال

 م بني سورية و فرنسا.1936ما مضمون معاهدة ( 1   

 م .1919قرارات املؤمتر السوري العام ما هي ( 2   

 ما هي توصيات عصبة األمم حول لواء اسكندرونة.( 3   

 درجة ( 80)                                                   اآلتية:أجب عن األسئلة  -،الثورات السورية ضّد االحتالل الفرنسي :ملوضوعمن خالل دراستك  السؤال الرابع:

 االسباب البعيدة للثورة السورية الكربى. ما( 1   

 :   أجباآلتي ثم النص التارخيي  اقرأ( 2   

 

 

 
 

  ما املطالب الوطنية اليت تقّدمت بها خمتلف طبقات الشعب 

 ؟أثناء الثورة السورية الكربى

 ما رأيك مبطالب الشعب السوري رّدًا على سياسة االحتالل الفرنسي.( 3   

 انقل األرقام الواردة على املصور وما يقابلها من أماكن انتشار الثورات ( 4   

                         يف سورية ضد االحتالل الفرنسي.       
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أّتحدت خمتلف طبقات الشعب السوري يف الثورة السورية الكربى , و 

ية الطبيعية, و وضع رمحلت أهدافًا عميقة متّثلت باملطالبة بوحدة سو

 االحتالل.دستور للبالد و تأليف جيش وطين قوي, وجالء قوات 


