
         

 4102/4102العام الدراسي    -سلم االمتحان النصفي          

 الثالث الثانوي األدبي   -مادة التاريخ                                                        
     

 د/:01أوالً : أجيبي عن األسئلة التالية /

 :د/41/ اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي -0

 د/11/:م المندوب السامي1291أعلن قيام الجمهورية اللبنانية في عام  -1

 .كاترو -ء               دوجو فينل -ج               غورو -ب                  بونسو -أ            

 د/11/:م نظام1212تمر الصلح الذي عقد في باريس عام أقر مؤ -9

  الحماية -ء       األحالف العسكرية -ج             الوصاية -ب                االنتداب -أ           

 :د/91/ رتبي األحداث التاريخية اآلتية حسب تسلسلها الزمني بدءًا من األقدم -4

 .د/5مؤتمر سان ريمو/ –4 د/  5مؤتمر الصلح/ -3 د/  5اتفاقية سايكس بيكو/ –9  د/ 5الحرب العالمية األولى/ –1    

  :درجة/41لكل سؤال /د/ 21/ مما يليكاًل عللي  -3

 اضعاف االتجاهات الوحدوية والوطنية. -: تجزئة االحتالل الفرنسي سورية إلى عدة دويالتأ( 

 تمزيق وحدة الشعب السوري. -                                                            

 السيطرة على البالد. -                                                            

 اضعاف الثورات. -                                                            

            درجات / 2/ يكتفى بأربع أفكار لكل واحدة زعات الطائفية . تعزيز الن -                                                            

 كان من المؤيدين للحياد االيجابي. -: م1255اغتيال العقيد عدنان المالكي عام ب( 

 ناضل ليحول دون دخول سورية في األحالف العسكرية. -                                                    
 اشترى السالح من المعسكر الشرقي. -                                                    
 درجات /2/ لكل فكرة عمل على التقارب مع مصر .  -                                                    

 د/:01ثانيًا: أجيبي عن األسئلة التالية/

 د/91/.االحتالل الفرنسي نتائج الثورات السورية ضدصنفي  -1

 ازداد الوعي الوطني والقومي. -  
 كبدت الفرنسيين خسائر فادحة. -  
 أثارت الرأي العام العالمي. -  
 أجبرت فرنسا على التفاوض مع الزعماء الوطنيين. -  
 إجراء انتخابات لتشكيل جمعية تأسيسية تضع دستوراً  للبالد. -  
 إلغاء األحكام العرفية. -  

 درجات/ 2/يكتفى بأربع أفكار لكل واحدة  اصدار عفو عن المبعدين .    -  

 د/91/.م  1245آياء عام  92توجيه بريطانيا انذارًا لفرنسا أثناء عدوان بم تفسري  -9

 لكسب صداقة العرب. -  
 القضاء على النفوذ الفرنسي. -  
 درجات/ 01لكل واحدة  كرتينبف/يكتفى ابعاده عن المنطقة ألهميتها االستراتيجية.  -  

 د/41م بين لبنان وسوريا./1231م بين سورية وفرنسا ومشروع معاهدة عام 1231مشروع كل من معاهدة عام قارني في جدول بين  -3
 

 م بين سورية وفرنسا0331معاهدة عام  م بين لبنان وسوريا0331معاهدة عام 

 اعتراف فرنسا باستقالل سورية -1 اللبنانيةوضع القوات الفرنسية في لبنان بإمرة الحكومة  -1

 مسؤولية حفظ النظامتتحمل سورية  -9 تقدم فرنسا بعثة عسكرية لتنظيم الدفاع عن لبنان -9

  جعل أرض لبنان تحت تصرف القوات الفرنسية -3

 مواصالتمنح فرنسا التسهيالت في الطرق وال -4 يقدم لبنان لفرنسا التسهيالت في الطرق والمواصالت -4

  تعهد فرنسا بالمحافظة على حقوق األقليات -5
 

 درجات/01/ يكتفى بأربع أفكار لكل فكرة وما يقابلها       

 

 

 

:سماال  

311الدرجة:   

ساعتينالمدة:   



 

 د/:11ثالثًا: أجيبي عن سؤالين مما يأتي/

 نتائج حرب تشرين التحريرية:ما هي  -1

 كبدت الكيان الصهيوني خسائر عسكرية وبشرية كبيرة.  -  

 يش الكيان الصهيوني الذي ال يقهر.ج أسطورةحطمت  -  

 من الجوالن. وأجزاءاستطاعت سورية تحرير مدينة القنيطرة  -  

 استردت مصر السيادة على قناة السويس وأجزاء من سيناء. -  

 أكدت الحرب قومية المعركة. -  

 درجات / 2/ يكتفى بست أفكار لكل واحدة استخدام النفط كسالح استراتيجي .   -  

 :م بين بريطانيا واألردن1291ا مضمون معاهدة م -9

 االعتراف بدولة شرق األردن و وضع دستور لها. -  

 يتولى األمير عبد اهلل فيها السلطتين التشريعية واإلدارية . -  

 تخضع جميع القوانين واألنظمة لموافقة بريطانيا. -  

 تحتفظ بريطانيا بقوات مسلحة في اإلمارة. -  

 يطانيا مسؤولة عن العالقات الخارجية.تكون بر -  

 درجات / 2/ لكل فكرة . األردنيتعهد بريطانيا بتقديم معونة مالية وتشرف على تدريب الجيش  -  

 :سياسة االحتالل الفرنسي في لبنانما هي  -3

 رب الوحدة الوطنية عن طريق تعميق الطائفية.ض -  

 اعدة على أساس طائفي.أبقى على مجلس إدارة لبنان الذي وزعت وق -  

 فرض اللغة الفرنسية. -  

 انشأ مصرفًا مشتركاً  وأصدر عملة باسم لبنان الكبير. -  

 درجات / 1/ لكل فكرة عين حاكم إداري فرنسي يتمتع بحق تعيين الموظفين.    -  

 د/01/:أجيبي عن األسئلة التاليةالشعب الفلسطيني يعلن الثورة رابعًا: من خالل دراستك لموضوع 

 :م1231أسباب قيام الثورة الفلسطينية الكبرى عام ما  -1

 استمرار بريطانيا في دعمها لليهود الصهاينة. -  

 ازدياد الهجرة اليهودية. -  

 استمرار انتقال األراضي من العرب إلى اليهود. -  

 درجات / 2/ لكل فكرة اكتشاف أسلحة مهربة من بلجيكا إلى اليهود في ميناء يافا.   -  

 أقراي النص األتي ثم أجيبي : -9

 

 

 

   

 .ما هدف بريطانيا من آصدار الكتب البيضاء وإرسال لجان تحقيق إلى فلسطين*  

 سياسة الخديعة. -    

 استدارج العرب إلى متاهات. -   

 تهدئة العرب الثائرين. -   

 تمييع القضية. -   

 درجات/ 2يكتفى بأربع أفكار لكل فكرة / تحويل الحركة الوطنية عن غاياتها.  -   

 المتطوعين العرب في ثورات فلسطين:ما رأيك في مشاركة  -3 

 تصاعد الوعي القومي العربي. -  

 وحدة المصير والتضامن العربي. -  

 درجات/ 01/يكتفى بفكرتين لكل واحدة النضال العربي المشترك ضد االنكليز والصهاينة.  -  

 . م 1231لما يقابلها من تقسيمات لجنة بيل لكل منها   ة إجابتك األرقام المحددة على الخريطة واكتبي المسمى المناسبانقلي إلى ورق -4 

 درجات/ 2/ لكل فكرة منطقة انتداب بريطاني.  -4القدس منطقة انتداب بريطاني.   -3منطقة عربية.  -9 منطقة يهودية. -1     

 ى السلم انته

لجأت بريطانيا إلى سياسة الخديعة وأرادت أن تستدرج العرب إلى متاهات ال تصل بهم إلى نتيجة عن طريق لجان 
التحقيق والقرارات التي لم يقصد منها سوى تهدئة العرب الثائرين وتمييع القضية وتحويل الحركة الوطنية عن غاياتها 

 الرئيسية

 

 


