جايــــعـة فــــهســـطيٍ
رقى انًساقDIPL1305:
اسى انًساق :دراسات فهسطيُية وعربية
تاريخ االيتحاٌ2013/12/29:
زيٍ االيتحاٌ :ساعتاٌ
استخذاو اآلنة انحاسبة (ال)

االيتحاٌ الَهائي
انفصم انذراسي األول
2014-2013

اسى انًحاضر:د .كًال دمحم انشاعر
رقى انطانب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطانب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة:يتطهب
انقسى  /انتخصص:ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعاجى أو انقىاييس (ال)

أجب/ي عن األسئمة التالية:
(  10درجات)

السؤال األول:
ضع/ي عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) Xأمام العبارة الخطأ:

 .1تشكمت السمطة الوطنية الفمسطينية بناء عمى قرار :اتفاق اوسموا ( )1عام 1993م.

(

)

 .2اتبع الشييد عزالدين القسام الطريق لمثورة المسمحة ضد االنتداب البريطاني بعدة مراحل منيا(إقامة حمقات سرية من أكثر

(

)

 .3قرار بريطانيا رفع قضية فمسطين إلى األمم المتحدة بحجة أنيا قررت إنياء انتدابيا عمييا من أسباب مشروع بيل عام

(

)

الناس استعدادا لمثورة واإليمان بيا.

.1937

 .4عاصمة لدولتين :يعتبر سيناريو مقبول عند الطرف الفمسطيني ،وال سيما ّأنو يعني بصورٍة أو بأخرى عودة شرق المدينة
ّ
كاممة لمسيادة العربية وانسحاب "إسرائيل" منيا ،وما سيمحق بو من إعادة الحقوق العربية وسحب بعض المستوطنات.

(

)

 .5حقق المشروع الصييوني نجاحاً كبي اًر عندما عقد اتفاقية التسوية السممية مع مصر أكبر الدول العربية.

(

)

(

)

 .7بعدما انتيت الحرب العالمية الثانية أعاد الفمسطينيين ترتيب أنفسيم وشكموا الييئة العربية العميا.

(

)

 .8منذ بداية االحتالل االسرائيمي لمدينة القدس عام  ،1948عمدت السمطات االسرائيمية لخمق حقائق سكانية تمنع تقسيميا

(

)

 .9من نتائج حرب عام  ،1956انتياء عيد االستعمار (البريطاني  -األمريكي) في المنطقة العربية.

(

)

 .10قيام الدول العربية بعقد اتفاقية الدفاع المشترك فيما بينيم ،أدى إلى نشوب حرب عام .1956

(

)

 .6قبل سقوط الخالفة العثمانية لم يكن لفمسطين تمثيل سياسي.

مجددا.

(  10درجات)

السؤال الثاني:
أختر/ي االجابة الصحيحة من بين االجابات التالية:

 .1كانت حرب عام  ،1967نتيجة مباشرة لـ -:
أ .رغبة اسرائيل في التوسع الجغرافي.

ب .الشعور بعدم االمن في حدودىا مع الدول العربية.
ت .االجابتان السابقتان.

ث .اعادة إسرائيل إلى العرب ثمث المساحة التي احتمتيا عام .1948
.2

المظاهرات التي نظمها الفمسطينيون إبان االنتداب البريطاني عمى فمسطين ،تعتبر من-:

أ .المقاومة السياسية الغير مسمحة.
ب .المقاومة السياسية السممية.
ت .االجابتان السابقتان.
ث .المقاومة السياسية المسمحة.

1

جايــــعـة فــــهســـطيٍ
رقى انًساقDIPL1305:
اسى انًساق :دراسات فهسطيُية وعربية
تاريخ االيتحاٌ2013/12/29:
زيٍ االيتحاٌ :ساعتاٌ
استخذاو اآلنة انحاسبة (ال)

االيتحاٌ الَهائي
انفصم انذراسي األول
2014-2013

اسى انًحاضر:د .كًال دمحم انشاعر
رقى انطانب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطانب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة:يتطهب
انقسى  /انتخصص:ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعاجى أو انقىاييس (ال)

 .3يحمل مصطمح التسوية السممية معنى-:

أ .محاولة فض النزاع بين طرفين أو اكثر.

ب .إيجاد حل عادل ووسطا بين الطرفين.
ت .االجابتان السابقتان.

ث .عدم قبول طرف من االطراف لمحمول المقترحة.

 .4سعي الواليات المتحدة إلى استثمار حالة التمزق والتشرذم العربي التي أعقبت حرب الخميج عام  ،1991من أسباب مشروع-:
ّ

أ .مؤتمر مدريد لمسالم في الشرق االوسط.

ب .اتفاق طابا أوسمو (.)2
ت .مؤتمر أوسموا (.)1
ث .اتفاق واي ريفر.

 .5تأسست منظمة التحرير الفمسطينية عام ،1964عمى يد-:
أ .الرئيس الراحل أحمد الشقيري.

ب .الرئيس الشييد ياسر عرفات.
ت .الشييد موسى كاظم الحسيني.
ث .الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

 .6بدأ الفمسطينيون بالهجرة الفعمية نتيجة الحروب منذ عام:
أ1947 .م.

ب1948 .م.
ت1956 .م.
ث1967 .م.
 .7تسويق الكيان الصهيوني ككيان طبيعي في المنطقة له حق العيش ضمن حدود آمنة يعتبر من-:
أ .آثار قرار  338األممي.

ب .اآلثار العسكرية واألمنية لمتسوية.
ت .آثارمشروع السالم الفمسطيني.
ث .ليس مما سبق.

 .8كل فمسطيني (غير يهودي) طرد من محل إقامته الطبيعية في فمسطين عام  1948أو بعدها أو خرج منها ألي سبب كان،
ولم تسمح له إسرائيل بالعودة إلى موطنه السابق يسمى-:

أ .مياج ار.

ب .الجئا.

ت .االجابتان السابقتان.
ث .نازحا.
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 .9حق العودة يعني عودة الفمسطينيين إلى-:
أ .المنزل الذي خرج منو.

ب .الحقل الذي خرج منو.

ت .القرية التي ُش ِرَد منيا.
ث .جميع االجابات السابقة.
 .10من ق اررات مشروع تقسيم فمسطين رقم  181عام :1947

أ .تكون الدولة العربية عمى مساحة  %45والدولة الييودية  %54من االرض و %1دولية.

ب .السماح بعودة  100ألف الجئ فمسطيني مقابل الحصول عمى صمح مع العرب.
ت .أن تعيد إسرائيل إلى العرب ثمثي المساحة التي احتمتيا عام .1948
ث .جميع االجابات السابقة.
(  10درجات )

السؤال الثالث:
أذكر/ي مصطمحات العبارات التاليات بحيث ال يزيد المصطمح عن ثالث كممات فقط..

 .1عبارة عن حاجز طويل تبنيو إسرائيل في الضفة الغربية قرب الخط األخضر لمنع دخول سكان الضفة الغربية الفمسطينيين إلسرائيل أو في

المستوطنات اإلسرائيمية القريبة من الخط األخضر ،ويتشكل ىذا الحاجز من سياجات وطرق دوريات ،وفي المناطق المأىولة بكثافة مثل منطقة
المثمث أو منطقة القدس تم نصب أسوار بدال من السياجات ،ويمر بمسار متعرج حيث يحيط معظم أراضي الضفة الغربية ،وفي أماكن معينة.

 .2كل فمسطيني (غير ييودي) طرد من محل إقامتو الطبيعية في فمسطين عام  1948أو بعدىا أو خرج منيا ألي سبب كان ،ولم تسمح
لو إسرائيل بالعودة إلى موطنو السابق.
 .3ىي المحاوالت المستمرة من قبل إسرائيل ومن قبل جيش االحتالل من أجل نزع اليوية العربية اإلسالمية التاريخية من مدينة
وفرض طابع مستحدث جديد وىو الطابع الييودي.

القدس

ٍ
لحل يوقعون عميو،
 .4محاولة فض النـزاع بين طرفين أو أكثر حول القضية مثار الخالف بالطرق السممية ،وعادة ما تتم بقبول األطراف ّ
ويمتزمون بتنفيذه ،بناء عمى اتفاقية محددة ،وليس شرطاً أن تكون التسوية السممية "عادلة" أو حالًّ "وسطاً" ،إذ إنيا تعكس في كثير من
األحيان موازين القوى ،وحاالت االنتصار واليزيمة ،والضغوط الداخمية والخارجية.

(  30درجة )

السؤال الرابع:
أجب/ي عن سؤالين فقط من األسئمة التالية.

 .1تمثل حرب عام  ، 1967نكسة في التاريخ الفمسطيني و العربي و االسالمي الحديث ،تحدث /ي عن ىذه الحرب موضحاً أطراف
الحرب وأسبابيا ،و أىم نتائجيا؟.

.2

في عام  1991بدأ مسار التسوية بين م .ت .ف واسرائيل وكان ىناك من ىو مؤيد ومعارض لذلك المسار الذي تمخض عنو اتفاق

أوسمو ( )1عام  ،1993أذكر/ي باختصار وجية نظر المدافعون عن مسار التسوية ؟

ُ .3يعد مشروع قرار رقم ( )181األممى ،من أوائل الق اررات العديدة التي صدرت منذ التمييد الحتالل فمسطين ،أذكر/ي (اسم المشروع،
وتاريخ صدوره ،وأسباب صدوره ،والق اررات التي تمخضت عنو؟
انتهت األسئمة
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