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أجب/ي عن األسئمة التالية:
( 5درجات)

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

(

)

(

)

(

)

( 3500

)

 .1تأخر الفتح االسالمي لمقدس بسبب عدم ارتباطيم بيا عقائديا.

 .2لم يشجع قادة (فرنسا وبريطانيا) إقامة دولة ييودية خالصة في فمسطين.

 .3دراسة التاريخ الفمسطيني من شأنو تقوية الركائز األساسية التي تقوم عمييا الدعاية الصييونية.
 .4ترجع الجذور التاريخية لمفمسطينيين إلى القبيمة العربية السامية "كنعان" التي ىاجرت من شبو الجزيرة العربية حوالي
ق .م.
 .5من أىم أعمال الدولة العثمانية في فمسطين في الفترة األولى في عيد
الييود إلى سيناء والى فمسطين.

السمطان سميم األول:إصدار فرماناً "قانون" يحرم ىجرة

 .6القبائل الييودية التي وفدت لفمسطين فقد كانت بدايتيا عبارة عن جماعات تنشد الكأل والمرعى ،واتت بشكل متجول ومغامر
وكانوا مرتزقة ال ارتباط ليم باألرض واستقروا بالتدريج بين السكان األصميين الذين كانوا أرقى منيم حضارة

 .7قبيل الحروب الصميبية كانت الدولة السمجوقية التركية قد شمل نفوذىا بالد فارس والعراق والشام ووسيا الصغرر.
 .8الصراع مع العدو الصييوني تتداخل فيو الظروف التاريخية والسياسية واالقتصادية والدينية.
 .9رحب السمطان عبد الحميد الثاني بالييود في فمسطين ومنحيم حق السفر و االقامة.
 .10من أىم توصيات لجنة بيل عام 1937م إقامة دولة عممانية لمعرب والييود.

(
(
(
(

)

(

)

(

)

(  5درجات)

أختر/ي االجابة الصحيحة من بين االجابات التالية:
 .1صدر تصريح بمفور بتاريخ-:
أ1917/11/2 .م

ت1917/11/22 .م.

ب1916/11/2 .م.
ث1916/11/22 .م.

ج

 .2الفكر الصهيوني :يستند إلى عدة أسس منها:

ب .الييود جنس وأمة تعيش في المجتمعات الغربية.

أ .الييود قومية تعيش في أوروبا.

ت .الييود جنس وأمة تعيش مستقمين من دون األمم.

ث .الييود ليس ليم حق في فمسطين.

 .3أقرت عصبة األمم صك االنتداب عمى فمسطين عام:
أ.1917 .

ت.1936 .

ب.1922 .
ث.1947 .

 .4من أولى المنظمات الصهيونية التي تأسست في فمسطين عام .1909
أ .ىاشومير.

ت .البمماخ.

ب .الياجاناه.
ث .االررون.
1

)
)

ج

السؤال الثاني:

)
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 .5عقد أول مؤتمر صهيوني عالمي (لمحركة الصهيونية) بقيادة هيرتسل عام:
ب 1895 -م.

أ 1894 -م.

ث 1897 -م.

ت 1896 -م.
ج

 .6امتد الحكم االسالمي لفمسطين نحو:

ب  760 -عام.

أ  600 -عام.

ث  1300 -عام.

ت  1000 -عام.

 .7سعى هربرت صموئيل لتهويد فمسطين من خالل-:

ب .اعطاء الوظائف اليامة لمييود.

أ .نقل ممكية األراضي لمييود بالتدريج.

ت .السماح بتأسيس وكالة ييودية.

ج

ث .كل ما سبق.

 .8اسم (ايمياء كابي تولينا) من أسماء القدس أطمقه عميها:
أ.

الخميفة عمر بن الخطاب.

ت .الرومان.

ب .الناصر صالح الدين االيوبي.
ث .الفرس.

 .9تعاهد الغرب عام 1916م عمى تفتيت الوطن العربي في معاهدة عرفت بـ:
أ.

سايكس بيكو.

ت .كامبل بان رمان

ب .سان ريمو
ث .جنيف.

 .10في  11من ديسمبر عام  1917دخمت الجيوش البريطانية فمسطين بقيادة:
أ.

حاييم وايزمن.

ت .الجنرال الممبي.

ب .ىيربرت صموئيل.

ث .الجنرال واطسون.
(  4درجات )

السؤال الثالث:
أذكر/ي مصطمحي التعريفين التاليين بحيث ال يزيد المصطمح الواحد عن كممتين.

 .1ألنيم :حمموا إشارة الصميب ليطبعوا حروبيم ىذا بالطابع الديني ،وليبينوا أن حروبيم ىذه ما ىي ال حروب دينية نصرانية ضد
المسممين في كل مكان في الدنيا ،كما أنيم حمموا إشارة الصميب ىذه ليرفعوىا فوق البالد التي سيحتمونيا من المسممين.

 .2وسيمة ييودية لتحقيق األحالم الدينية والقومية والثقافية الييودية.
(  6درجات )

السؤال الرابع:
أجب/ي عن السؤالين التاليين.

 .1يعتبر وعد بمفور باطالً قانونياً وتاريخياً ،وضح ذلك؟

 .2يعتبر صك إنتداب بريطانيا عمى فمسطين باطالً قانونياً ،وضح ذلك؟
انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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