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 التاريــخ أّاًل:

 (درجة 09) :اقرأ اليص اآلتٕ ثه أجب عً األسئلة اآلتٔة

موافقة فرنشا على سفر أعضاء الوفد الشوري إىل باريص برئاسةة يامةا ااساسةان انتًةوا فيٌة إىل االسفةا  مة          نتج عو االضراب الشتيين»

م   الةةت سضةةاهرت اعةةناا فرنشةةا بشةةورية لد لةةة مشةةتقلةن  أىمج عليًةةا سًي ةةة  يةة           6391الوفةةد الفرنشةةا علةةى نةةم مهةةر   م ايةةد       

 الةةد لتن ع صةةة ,ةةداصةن سقةةدلم سةةورية لفرنشةةا ااشةةاعد  أ هةةاء ا ةةرب ب ةةر      أى سههةةب بةةن«ن عصةةهلة اامةةا»الظةةر ا لقهلو ةةا عضةةوا   

 .«عامن دمهق أصدم عا,اة   التاريخ 52ااوا, تن م  الشااح  ا بهلقاء صاعدسن جويتن )ااز    الهريب(ن مد  اا ايد  

 .( .01ضع عيْاىًا مياضبًا هلرا الّيص )دزجات 

 .دزجات( 01س أعضاٛ الْفد الطْزٖ إىل بازٓظ. )عّلل مْافق٘ فسىطا علٙ ضف 

 . ٘دزج٘( 01). معلْم٘ غري ذات صل٘ بالّيصّ مً اليص: ٍات معلْم٘ ذات صل 

 .( :٘ٔ01اكتب عبازٗ ذقٔق٘ أّ زأٖ جاىب العبازٗ التال )دزجات 

 و بني ضْزٓ٘ ّ فسىطا لصاحل ضْزٓ٘( .  .....................0391)كاىت كاف٘ بيْد مػسّع معاٍدٗ عاو       

 .٘ٔدزجات( 01؟ )يف أٖ عقد مً القسٌ العػسًٓ مت تْقٔع مػسّع املعاٍدٗ الطْزٓ٘ الفسىط 

 . دزج٘( 91.) و0391صّيف يف جدّل اجيابٔات ّ ضلبٔات مػسّع معاٍدٗ عاو 

 و6391سلبٔات مشرّع معاٍدة  و6391بٔات مشرّع معاٍدة اجيا
  

 (درجة 09) :اقرأ اخلط الزمين اآلتٕ ثه أجب عً األسئلة 

 

 
 

 
 دزج٘( 91) :ّ اىقلَا إىل ّرقة إجابتك اخرت اإلجابة الصحٔحة مما ٓأتٕ .أ 

.   :قطه اخلط الصمين إىل 

ْد ج قسٌّ د ذقب  أ ضيني ب عق

. :٘ٓاضتنس اذتالل فسىطا لطْز 

ضي٘ 94 ج ضي٘ 45 د ضي٘ 01  أ ضي٘ 01 ب 

. :٘ٔالبطل عص الدًٓ القطاو مً اجليط 

 أ الفلططٔئ٘ ب الطْزٓ٘ ج العساقٔ٘ د اللبياىٔ٘

 دزج٘( 91ما أٍه ىتاٜخ الجْزات الطْزٓ٘ ضد االذتالل الفسىطٕ؟ ) .ب 

ّْل الّيص اآلتٕ إىل خرٓطة مفأٍه مراعًٔا التشلشل ّ الرتتٔب   (درجة 09) :ح

من فهةةل ا اامةةري فيصةةا بةةو الهةةريم  شةةن ا لومةةة ال ربيةةة برئاسةةة علةةا رضةةا         6361الثةةور  ال ربيةةة مديهةةة دمهةةق    دخلةةرت صةةوات  »

الرلةةابان   مةةو أيةةا أعاا ةةات صامةةرت بت ةةين  لشةةاا للهةةورو مةةو رجةةاا ال لةةا   اادب   القةةانوىن   أ,ةةدرت جريةةد  ر يةةة   دمهةةق   

 .«ا  اللغة ال ربية بدمهقن   أعادت ال اا   لليت ال ب   ا قو   مللرت حمالا ن   استحد رت  «ن ال ا,اة»أ تًا 

 

 

 

 و0394 و0351 و0345

 )الثىرَ الفلشطًيًُ الكربّ(

اىطلقت علِ يذ الشًخ عز الذيً القشاو 

ضذ االىكلًز و الًَىد و بعذ استشَاده 

 قادٍا فخرٍ عبذ اهلادٍ

 

استقالل 

 سىريُ

 
 )الثىرَ اجلزائريُ الكربّ(

اىطلقت ضذ االحتالل الفرىشٌ و اىتَت بتىقًع 

 و و استقالل اجلزائر1962اتفاقًُ ايفًاٌ 

 و0304

 (الثىريُ الشىريُ الكربّ)

جبل العرب بقًادَ  اىطلقت مً

 طرش ضذ الفرىشًنيسلطاٌ باشا األ

 

احتالل فرىشا 

 لشىريُ

 

 قامت احلكىمُ العربًُ بتثبًت أركاٌ الذولُ

 أٍه أعناهلا 

 



 

 اجلغرافيا  ثاىًٔا:

 (درجة 09) :ّ اىقلَا إىل ّرقة إجابتك اخرت اإلجابة الصحٔحة مما ٓأتٕ 

. :ًمتتص طبق٘ األّشٌّ مً األغع٘ فْق البيفطحٔ٘ الضازٗ القادم٘ مً الػنظ أكجس م 

%50 ج %75 د 99%
 أ %25 ب 

. ْبـ: 0كه 9٘ ّ اليت تقّدز مطاذتَا بـ اقع٘ يف اجلَ٘ الػسبٔ٘ لبلدٗ البّصتتنٔص امليطق٘ ال 

٘ العر٘ب د كل ما ضبق صرٔح ِ اجلْفٔ ٔا ٍا بامل ٘ الالذق٘ٔ ج غيا ٓي ً مسكص مد َا م ل العنق ب قسب  أ ضاذل قٔل

. حيدث قْع قصح القنس عيدما ٓلٌْ القنس يف طْز: 

 أ اهلالل ب الرتبٔع األّل ج الرتبٔع الجاىٕ د البدز

.  يف ٛ ْا ٙ خط االضت ٘ عل ٌ الػنْع عنْدٓ ٕ فصل 00عيدما تلْ ْب ٌ يف اليصف اجلي لْ  ٓ٘ ٗ األزضٔ ع يف مشال اللس ّ فصل السٔب  :آذاز 

ع ب الصٔف ج اخلسٓف د الػتاٛ  أ السٔب

 (درجة 39) :إجابتك علل, ّ الػلط صّحح, ّ أماو العبارات( غلطضع كلنة )صح( أّ ) 

. مً الػسّط الالشو تْافسٍا لسؤٓ٘ قْع قصح أٌ ٓلٌْ مصدز الضْٛ أماو الياظس.  

. ّْع التضازٓظ بني املستفعات ّ امليدفضات بفعل عْامل داخلٔ٘ فقط   .تتي

. ٌٓتطاّٚ طْل اللٔل ّ اليَاز عيدما تلٌْ أغع٘ الػنظ عنْدٓ٘ علٙ مداز الطسطا.  

 (درجة 39) :ما ٓلٕعّلل  

 .املْجْدٗ يف لْاٛ اضلدزّى٘ علٙ الطاذل الطْزٖ +األماىْع=جبال الللاوتػّلل  .أ 

 .تالغٕ قْع قصح .ب 

 املْجْدٗ غسب اضرتالٔا بَرا االضه.+ باىػل=تطنٔ٘ جبال  .د 

 (درجة 09) :اجلدّلحشب لبحرٓة ّ اجلبال القارٓة قارٌ بني اجلبال ا 
 اجلبال القارٓة اجلبال البحرٓة البٔاىات

   الشكل

   سبب التشكل

 (درجة 09) :حل املشألة اآلتٔة 

( غسق غسٓيتؼ، فنا ٍْ خط الطْل الرٖ ميس يف 10( ظَسًا يف املدٓي٘ )ب( عيد خط الطْل )12.00إذا كاىت الطاع٘ )

 غسق غسٓيتؼ؟( 14.00( عيدما تلٌْ الطاع٘ فَٔا )أاملدٓي٘ )

 (درجة 39) :أجب عً الشؤال اآلتٕ 

 ليف ضْزٓ٘ ّ حتتْٖ علٙ ثسّات باطئ٘ كجريٗ ميَا خامات امسيتٔ٘ ّزما تعترب حمافع٘ محص مً أكرب احملافعات مطاذً٘

 ضلسٖ ّ خضاز ّ فْاكُ(، اخرت مػسّعًا صياعًٔا مياضبًا ذطب اجلدّل اآلتٕ: ّ فْضفات ّ شزاعٔ٘ )غْىدز كْازتصٓ٘ 

  ىْع املشرّع

  املشْغات االقتصادٓة الختٔارِ

  الفْائد االقتصادٓة املرجْة ميُ

 (درجة 39) :أجب عً الشؤال اآلتٕ 

 ّثبت علَٔا مع التطنٔ٘ ما ٓلٕ:ازضه خسٓط٘ اجلنَْزٓ٘ العسبٔ٘ الطْزٓ٘ حبدّدٍا الربٓ٘ ّ البرسٓ٘ 

             ىَس الفسات                  مطاز دمػق٘ٔمٔياٛ الالذق 

 **انتهت األسئلة**

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


