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 درجة ( 80: أجب عن األسئلة اآلتية : ) أوالً 

                                                                                                          :  أخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي ، وأنقلها لورقة إجابتك  السؤال األول:
  :عقد ميثاق العمل القومي بني سورية و ( 1

 .اجلزائرد(                .        مصرج(                 .    العراقب(                             .    اليمنأ(     

 : م إىل إقامة1955سعت بريطانيا حبجة الوقوف يف وجه اخلطر الشيوعي عام ( 2

 .حلف وارسود(          . سورية الكربىج(     .          حلف بغداد.        ب( مشروع اهلالل اخلصيبأ(     

       :يف كلٍّ من اجملموعتني حسب تسلسلها التارخيي بدءًا من األقدماآلتية رتِّب األحداث التارخيية  :الثانيالسؤال 

 معاهدة بورتسماوث إعالن النظام اجلمهوري يف العراق حلف بغداد اجملموعة ) أ (
 عدوان اخلامس من حزيران حترير القنيطرة قيام احلركة التصحيحية اجملموعة ) ب (

                                                                                                                                                                                                                ي:ما يلل عّل :الثالثالسؤال    

 .م1920احلكومة العربية يف دمشق و فرنسا عام اشتداد اخلالف بني  (1

 .م1973قيام حرب تشرين التحريرية عام  (2

 درجة ( 08ثانيًا : أجب عن األسئلة اآلتية : ) 

  .االقتصادية  -الثقافية   -يف جدول سياسة االنتداب الفرنسي يف لبنان من النواحي السياسية اإلدارية  صنِّف  (1

  حكومة رشيد عالي الكيالني و أملانيا خالل احلرب العاملية الثانية.التقارب بني ِبَم تفسِّر  (2

 م.1936م , و أسباب الثورة الفلسطينية الكربى عام 1921قارن يف جدول بني أسباب ثورة يافا عام  (3

 درجة ( 60أجب عن سؤالني مما يأتي : ) ثالثًا : 

 م.1946ما دور سورية القومي و الدولي بعد االستقالل عام  (1

 مضمون ميثاق اجلمعيات الفلسطينية اإلسالمية املسيحية. ما (2

 .م1920ما هي قرارات املؤمتر السوري العام  (3

   درجة ( 08) :أجب عن األسئلة التالية م 1958متوز  14العراق منذ االحتالل الربيطاني و حتى قيام ثورة من خالل دراستك ملوضوع رابعًا : 

                                                    .م1920الثورة العراقية عام ما هي األسباب البعيدة لقيام  (1

                                            اقرأ الّنّص التارخيي اآلتي ثّم أجب. (2

بدا جليًا للساسة الربيطانيني عند نشوب احلرب  »نص تارخيي:

مهددة, وأن العاملية األوىل أن مواصالت بريطانيا أصبحت 

مركزها يف الّشرق أضحى معرضًا للزوال, وأن نفط عبدان لن 

  «يكون مبأمن ما مل تتقّدم قواتهم الحتالل العراق

 ملاذا اهتمت بريطانيا باحتالل العراق عند نشوب احلرب العاملية األوىل. 

                                     .م1917الذي أصدره اجلنرال مود بعد دخوله إىل بغداد عام ما رأيك باملنشور  (3

 انقل األرقام املوجودة على املصور و ما يقابلها من املدن اليت احتلتها بريطانيا يف العراق (4
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