
 

 االسه:                        ىــــة األولـــزة التحزيزيـــــاملذاك                                                                                                                        

 املادة : التـــــــــــــــــــاريخ                                                                                                                                                                           
 (300الدزجة )(                                8102 – 8102الثالث الثانوي األدبي )                                                                                                                   

 (درجة 21)                                                                                                                                                                                                          اآلتية:أجب عن األسئلة  :األولالسؤال 
 (درجة 02):  لورقة إجابتك أخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي، وأنقلها -1
 :بيلو-كاٌ وضع ميياء اسليدزوىة يف اتفاقية سايلس  ( 1

 أ حتت اليفوذ الفسىسي ب إدازة دولية ج مفتوح أماو التجازة احلسة د حتت ىفوذ بسيطاىي

 :بيلو حتت ىفوذ-كاٌ غسب سوزية و لبياٌ يف معاٍدة سايلس  (2

 أ بسيطاىي ب فسىسي ج ايطالي د دولي

 (درجة 02)  األقدم:من رتب األحداث التارخيية اآلتية حشب تشلشلها الزمين بدءا  -2
 مؤمتس الصلح مؤمتس بسلني احلسب العاملية األوىل )آ(اجملنوعة 

 دخول فيصل دمشق اتفاق سايلس بيلو مؤمتس سٌا زميو (ب)اجملنوعة 

 (درجة 02)  :يأتيعّلل مما  -3
 العجناىية و الوطً العسبي يف بداية القسٌ العشسيً. أطناع أملاىيا يف الدولة أ(     

 موافقة احللومة العسبية يف دمشق على إىراز غوزو.ب(    

 درجة ( 08)                                                                                                                                                                                                       اآلتية:أجب عن األسئلة  :الثانيالسؤال 
 .املستعنسات مً اليواحي االقتصادية و الجقافيةيف جدول سياسة الدول االستعنازية يف صيف (  أ    

 مب تفّسس اىتشاز الجوزات يف سوزية ضد االحتالل الفسىسي.(  ب   

 .يةاقازٌ يف جدول بني ىظاو االىتداب و الوص(  ج    
 درجة (   08)                                                                                                                                                                                    مما يـأتي :  فقط سؤالنياجب عن  :ثالثالسؤال ال

 .ما ٍي الفوائد السياسية ليظاو احلناية( 1   

 و .1111املؤمتس السوزي العاو ما ٍي قسازات ( 2   

 .ما مضنوٌ مركسة األمري فيصل إىل مؤمتس الصلح( 3   

 درجة ( 08)                                                   اآلتية:أجب عن األسئلة  -،الثورات الشورية ضّد االحتالل الفرنشي :ملوضوعمن خالل دراستك  السؤال الزابع:

 االسباب البعيدة للجوزة السوزية اللربى.ما ( 1   

 :   أجباآلتي ثه اليص التازخيي  اقسأ( 2   

 

 

 
 

  ما املطالب الوطيية اليت تقّدمت بَا خمتلف طبقات الشعب 

 ؟أثياء الجوزة السوزية اللربى

 ما زأيم مبطالب الشعب السوزي زّدًا على سياسة االحتالل الفسىسي.( 3   

 اىقل األزقاو الوازدة على املصوز وما يقابلَا مً أماكً اىتشاز الجوزات ( 4   

                         يف سوزية ضد االحتالل الفسىسي.       

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 

أّتخدت 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 


