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 (درجة 09) :اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة اآلتية

)فرىسا و بريطاىيا و اسباىيا( باحتالل الدول العربية بأوقات خمتلفةة و رةروم متباييةة  و ت ةكت كالةه نةال  مي ةا        قامت الدول األوروبية  »

وفةةأ تسةةاليا يةاريةةة اقتثةةاةية اصافيةةة  اعةةة ب ةةدم عةةي  فةةبار  بةة  الةةبالة العربيةةة جمةةةة  يا ر ةةبر ةول متعةةدة  دلةة ت   ف ةةا ت ال ةةبرات     

 .«  ل اشمكالالت الدا ليةالعربية ضد االحتالل ميفثلة جمسعى حل

 .؟  ما ٍي الفكرة الرئيشة اليت عرضَا الّيص 

 .؟حّدد املعلومات ذات الصلة و غري ذات الصلة الواردة يف الّيص 

 .؟ما أثر التجزئة على اجملتنع العربي اليوو 

 .:أكنل اجلدول اآلتي وفل مبدأ الشبب و اليتيجة 

 اليتيجة الشبب

 العربية ضد االحتاللقياو الجورات  

 (درجة 09) :اقرأ اجلدول الزمين اآلتي ثم أجب عن األسئلة 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 أعِط عيواىًا مياسبًا للخط الزمين. .أ 

 ؟ما الوحدة الزميية اليت قّشه على أساسَا اخلط الزمين .ب 

 ما العالقة بني الطباعة و تطّور احلياة الجكافية؟ .ج 

 و؟4771حلب عاو مَب تفشِّر دخول أول مطبعة إىل  .د 

 (درجة 09) :اآلتينيالشؤالني أحد أجب عن  

 .:أعد تيظيه املعلومات الواردة يف خريطة املفاٍيه لتشّكل ىّصًا تارخييًا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .:صنه خريطة مفاٍيه مً اليّص التارخيي اآلتي مراعيًا شروط تصنيه خريطة املفاٍيه 

 و مما يدف  الدول األوروبية لالحتالل حاجت ا يا اشمباة اخلاو  و األسبا  و طر  اشمباعالت  و األيد  العاملة الر يثة  و رغبة   »

شرناجم ا الت ارية يف اسةت نار روو  األمةبال اكةاري  اسةجاجمي ية  تضةذ يا  لة        

روح اهلينيةة  و   يحساس ه بالتفّب  احلضار  و التطبر االقتثاة   الك  حةّر  لةدي ه  

الحتالهلةةا ىتي ةةة امتالن ةا مةةا كتاجةة    قةد جةةكبت اشميطصةة العربيةةة الةةدول األوروبيةة   

 .«  جمل  الدول مً ج ة  و ىتي ة امتال   شعب ا مصبمات عي  احلضار 

 (درجة 79) :املرسومة جانبًا ثم أجبالتارخيية اقرأ اخلريطة  

 . للخريطة.ضع عيواىًا مياسبًا   

 .؟ما ٍدف االحتالل الفرىشي يف جتزئة سورية إىل عدة دول 

 .؟استيتج مً اخلريطة تكشينات االحتالل الفرىشي لشورية بعد احتالهلا 
 انتهت األسئلة****
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 و4771 و4858 و4961

أسص املطزان يوسف مطز 

 املطبعة املاروىية يف حلب

……………

أىشئت الدولة العثناىية مطبعة 

 والية دمشق

 

 و4855

استقدو حيا الزوماىي 

 املطبعة إىل دمشق
 

وجدت يف مديية حلب أول 

مطبعة عزبية جلبوا 

 األىطاكي البطزيزيك

 

 17/  16اهتناو أوروبا مبعزفة البلدان و الثقافات الشزقية خالل القزىني 

 
 لالحتاللالتنويد  البحث العقالىي املعزفة اليفعية

احلاجة العامة ملعزفة كل شيء يف  اجياد طزق و مزاكز جتارية جديدة

 الوصف و الوصف امليظه

اتضحت للغزب تيارات احلضارة 

 العزبية و ميافذ الشيطزة عليوا


