
 

 االسي:                                         ي األول ـــــان الفصلــــاالمتح                                                                                                                          

  ساعتاُاملدة:  300الدرجة:     املادة : التـــــــــــــــــــاريخ                                                                                                                                                                        
 التاريخ:                              (8102 – 8102)الثالث الثانوي األدبي                                                                                                                   

 درجة ( 08: أجب عن األسئلة اآلتية : ) أوالً 

                                                                                                          :  أخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي ، وأنقلها لورقة إجابتك  السؤال األول:
 كاٌت املعركة األوىل وَ وعارك الجورة الشورية الكربى يف جبن العرب يف وٍطكة:( 1

 .العرقوبد(                .        الكفرج(                   .    املشيفرةب(                                 .    املزرعةأ(     

 : كاُ وَ أِداف احلركة التصخيخية بكيادة املٍاضن حافظ األسد( 2

 د(.       . لمبالدوضع دستور .  ج( تشكين جممص الشعب.    ب( تأكيد أِىية التضاوَ العربيأ(     

       :يف كنٍّ وَ اجملىوعتني حشب تشمشمّا التارخيي بدءًا وَ األقدًاآلتية رتِّب األحداث التارخيية  :الثانيالسؤال 

 قيام ثورة الثامو مو آذار حلف بغداد قيام اجلمهورية العربية املتحدة اجملموعة ) أ (
 قيام احلركة التصحيحية حترير القهيطرة عدواى اخلامس مو حزيراى  اجملموعة ) ب (

                                                                                                                                                                                                                ي:ما يلل عّل :الثالثالسؤال    

 .قياً االٌكالبات العشكرية يف سورية (1

 .اغتياه العكيد عدٌاُ املالكي (2

 تواطؤ فرٌشا وع تركيا عمى سمخ لواء االسكٍدروٌة عَ الوطَ األً سورية. (3

 درجة ( 80ثانيًا : أجب عن األسئلة اآلتية : ) 

  .العربية و الكياُ الصّيوٌيٌتائج حرب تشريَ التخريرية عمى صعيد البالد يف جدوه صِّف  (1

  .قياً اإلضراب الشتيين يف سورية ِبَي تفشِّر  (2

 وا أوجْ الشبْ بني ثورتي الشىاه و الشاحن يف سورية. (3

 درجة ( 08أجب عن سؤالني مما يأتي : ) ثالثًا : 

 .ً بني سورية و فرٌشا1331وا وضىوُ املمخل العشكري ملعاِدة عاً  (1

 .ضد االحتاله الفرٌشي وا ِي ٌتاج الجورات الشورية (2

 .وا الشياسة اليت اتبعتّا فرٌشا يف سورية اقتصاديًا و سياسيًا (3

   درجة ( 80) :أجب عن األسئلة التالية  سورية بني االستقالل و التصحيح من خالل دراستك ملوضوع رابعًا : 

                                                    .وا ِي الصعوبات اليت تعّرضت هلا سورية بعد االستكاله (1

                                            اقرأ الٍّّص التارخيي اآلتي ثّي أجب. (2

كان اهلدف من مشروع شورية اللربى ضه شورية إىل شرقي األردن حتت زعامة امللم عبداهلل ,  »نص تارخيي:

, بيننا كان ضه شورية إىل العراق حتت زعامة عبد اإللى و نوري الصعيدبيننا هدف مشروع اهلالل اخلصيب 

اهلدف من مشروعي النكطة الرابعة و ايسنواور مكاومة املّد الشيوعي مكابل تكديه الواليات املتحدة مصاعدات 

  «مالية و عصلرية للدول العربية

 وا اهلدف وَ املشاريع االستعىارية اليت طرحت عمى سورية. 

   حاولت الدوه االستعىارية فرض األحالف عمى سورية بعد االستكاله. ملاذا (3

 وا رأيك يف رفض سورية املشاريع و األحالف االستعىارية. (4

 **انتهت األسئلة**
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