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 التاريــخ أواًل:

 (درجة 08) :اقرأ اليص اآلتي ثه أجب عً األشئلة اآلتية

االحتالل اإليطاليّ، قاوو االحتالل الفسىسيّ عّز الّديً القّساو مً أبياء مديية جبلة السوزّية ، مجع املال والسالح ليجدة الثواز يف ليبيا ضد »

ٌ حميه اإلعيداو ،قيغ، ف يا ز فا حيفيا بفلسيط ، وايوا في يا فمامية جيامع االتيتقالل و طابتيغ،  ياز   قاومية                 لسوزية فأصدز الفسىسييو

ٌّ ا        الحيتالل الربيطياىي ف يم أميسد، فيدازح      االحتالل الربيطاىّي والص ايية، فذ ىّظيه املتطيوع  إلعيالٌ الثيوزة وبيدء التنليياح املسيلخة فال أ

ٌ لرلك الدوز األفرب يف اىت از الثوزة الفلسطييّية المربى   .«و5391متسفة غري متمافئة ب  الطسف ، اىت ت باتت  ا د، وفا

 .( .دزدة 02ضع عٍواًٌا وٍاضبًا هلرا الٍّص) 

 .(دزدة 02. )اضتدسز سقيقة وَ الٍص 

 .دزدة( 02). بطولة البطن عص الديَ القطاً أيَ جتمى ادتاٌب القووي يف 

 .(دزدة 02: )عالً يده إعالُ عَص الديَ القطاً لمجوزة الفمططيٍية الكربى 

 (درجة 08) :اقرأ اخلط السمين اآلتي ثه أجب عً األشئلة 

 

 
 

 
 

  دزدة( 02) :و اىكلَا إىل ورقة إجابتك اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي .أ 

. الوسدة الصوٍية اليت قّطي عمى أضاضّا ارتط الصوين ِي  : 

 أ قسوُ ب عقود ج سقب   أعواً

.  لمذدوه الصوينالعٍواُ املٍاضب: 

طقة العسبية  أ الجوزات الطوزية ب الجوزات الفمططيٍية ج التآوس عمى فمططني   التآوس عمى امٍل

. صدز وعد بمفوز يف العقد: 

 أ األوه ب الجاٌي ج الجالح   السابع

 دزدة( 02) :اكنل اجلدول التالي وفل مبدأ الصبب و اليتيحة .ب 

 اليتيحة الصبب

 العسبيةتقطيي املٍطقة  

  وعد بمفوز

 درجة( 08) حّول خريطة املفاٍيه التالية إىل ىّص تارخيي مراعيًا الرتتيب: 

 

 

 

 

 

1918ً 1917ً 

دعنا للصَايية وضناٌ مصاحلَه ومليع )

وحدة العرب ميحت بريطاىيا وعدا 

للصَايية بإقامة وطً يف فلسطني  مسي 

 و1917وعد بلفور عاو 
 

و 1918احتلت فرىسا امليطكة الساحلية السورية عاو 

 ٌ َا فشعر السوريو وعييت حاكنا عسلريا علي

 خبطورة املوقف  وبدأت عنليات املكاومة 

 

1916ً 

بدأت املؤامرات الفرىسية والربيطاىية 

لبسط ىفوذٍا بامليطكة واقتساو امليطكة 

فلاىت اتفاقية سايلس بيلو عاو 

 و1916

 

1916ً 1919ً 

 الصعوبات اليت عاىت ميَا الصياعة السورية بعد االحتالل الفرىسي

 اعتناد سياسة الباب املفتوح عدو وجود ىظاو مجركي

 إغراق البالد بالبضاعة األجيبية

 احتلار فرىسا للنواد األولية اليت أدت

 تتنّثل بـ

 الصياعة واحلرف السورية 

 حيني



 

 اجلغرافيا  ثاىيًا:

 (درجة 08) :و اىكلَا إىل ورقة إجابتك اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

. الػاش االكجس ختسيبا لطبقة االوشوُ ِو: 

 أ الفموز ب الكسبوُ ج الكموز   الٍرتودني

. تػكن دباه قوع قصح املموٌة يف الصني ٌاتر عَ عواون: 

 أ باطٍية ب خازدية ج باطٍية و خازدية   اقتصادية

. َتػكن ادتباه البشسية ٌاتر ع: 

 أ اذتسكات االٌكطازية ب اذتت ج الرتضيب   ثوزاُ الرباكني

. غسبا 60 طوه خط يف الطاعة فكي غسب 45 طوه خط يف 20 الطاعة كاٌت اذا: 

10   وطاءًا20 صباسًا   أ وطاءًا 21 ب وطاءًا  19 ج 

 . : أجب عً األشئلة اآلتية 
. ( أو )(درجة 38) :إجابتك علل, و الغلط صّحح, و أماو العبارات( غلطضع كلنة )صح 

 .العادي قصح قوع لظاِسة وػابْ بػكن املقموب قصح قوع ظاِسة يف الػىظ أغعة تتشمن.  

 .ُوطتوية ليطت احمليطات و البشاز قيعا.  

 .الواقعُة البالُد ََ   .فيّا التوقيُت خيتمف واسدٍة ضاعّيٍة سصوٍة ضى

. (درجة 08) :حّدد املصطلح اجلغرايف املياشب لكل مما يأتي و اىكلُ إىل ورقة إجابتك 
القطبني: ....................................... مساء يف عادية االزض ضطح وَ السؤية ٌادزة ِي و الػسوب عٍد حتدخ ضوئية . ظاِسة 

أفسيقيا: ....................................... قازة عَ آضيا قازة فصن . أخدود 

:درجة( 38) . فّصر كالًّ مما يلي 

؟ االزض دزع تطىية االوشوُ طبقة عمى . يطمق 

؟ ضوزية يف الػاب ضّن . تػكن 

 .؟ ضوزية يف الباطٍّية الجسواِت تٍّوع 

 (درجة 38) .وث قوس قسح املكلوب و قوس الكنر وازٌ بني شروط حدوث قوس قسح املألوف و شروط حد 

 درجة( 08)أجب:  التالي ثه اليص : حلل

بعني   وتوضعط  ووقعع  و ِاوة وواصالت عقدة ِي و الطوزية العسبية ادتىّوزية وضط يف اضرتاتيذي مبوقع محص وديٍة تتىتع

ْ  كالسوعاه  بعالجسوات  غٍاِعا  اىل إضعافة  البشعس  و الباديعة   و الطعبدي  املمعح  و االمسٍعت  خاوعات  و الفوضعفات  و الكوازتصيع

 ازاضيّا.  يف العاصي ٌّس وسوز و الطوزية االزاضي وَ كبرية عمى وطاسة اوتدادِا

 .محص؟ يف إلقاوتْ بسايك املٍاضب املػسوع وا 

 .املػسوع؟ هلرا اختيازك وا وطوغات 

 .املػسوع؟ وَ املتوقعة الفائدة وا 

 .؟ املػسوع هلرا الالشوة ادتػسافية االداة وا 

 .؟ لمبيئة صديقا املػسوع جنعن كيف 

 **انتهت األسئلة**

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


