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 02درجات

السؤال األول:
ناقش/ي العبارات التالية:

 -)1ساهم العداء لليهود بدرجة ال تقل عن العواطف المؤيدة لهم في ظهور الصهيونية.
 -)3ينظر الغرب إلى الصهيونية على أنها ثمرة جهود المسيحيون البروتستانت.
 -)4دولة الكيان الصهيوني هي دولة استيطانية احاللية وظيفية.
 )5قدمت اتفاقية اوسلوا تنازالت من ثوابت الععب الفلسطيني تططت فيها الميثاق الوطني .
 02درجات

السؤال الثاني:

 -1اتسمت المقاومة الفلسطينية للمعروع الصهيوني بالصمود والتحدي ،طصوصا ً من
طالل الثورات واالنتفاضات ،غير أن المؤامرات الدولية وإمكانيات العدو الصهيوني
أكبر من قدراتهم.
ناقش ذلك موضحا ً برأيك هل يجب أن تستمر المقاومة المسلحة كصيغة تفاهم مع الكيان
الصهيوني السترداد الحقوق المسلوبة وإطالق سراح األسرى ،وما هو المطلوب من وجهة
نظرك كفلسطيني الستعادة تلك الحقوق؟
 -2كيف يمكن النظر إلى القضية الفلسطينية بأنها قضية إسالمية؟
 02درجات

السؤال الثالث:

ضع/ي عالمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (ططأ) أمام العبارة الغير صحيحة.
 ) ( -1أعادت معركة حطين فلسطين واألقصى إلى حظيرة اإلسالم بعد  88عاما من االحتالل
الصليبي لها مؤكدة أن ما أُطذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة.
 ) ( -2لقد أعاد الرومان الكيان اليهودي من السبي البابلي قديما ً.
عرفت بالد العام منذ القدم باسم أرض كنعان نسبة إلى قبائل سامية هاجرت إليها من
ُ ) ( -3
الجزيرة العربية وبنت العديد من المدن أعهرها نابلس وأريحا.
 ) ( -4أطلق اليهود على دولتهم اسم إسرائيل حتى تكتسب عرعية دينية النتمائها إلى نبي هو
"يعقوب عليه السالم".
 ) ( -5تم تدمير مملكة بني إسرائيل الجنوبية (يهودا) نهائيا ً على يد األعوريين. .
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 ) ( -6يعد مؤتمر بازل بسويسرا عام 1881م نقطة تحول في التاريخ اليهودي..
 ) ( -1يمكن القول بأن كل يهودي صهيوني وال يمكن القول بأن كل صهيوني يهودي.
 ) ( -8علم هرتزل بعد لقاءه مع عبد الحميد الثاني أنه ال سبيل في استعمار فلسطين ما دام
العثمانيون هناك لذا فكر في استعمار العريش كططوة أولى في الطريق إلى فلسطين.
 ) ( -8يعتبر المعروع الذي اقترحته لجنة بيل الملكية البداية العملية لتعقيد معكلة فلسطين
تحضير للتقسيم ،فقد هيأ الرأي العام العالمي لقبول فكرة التقسيم من العرب واليهود.
 ) ( -11أظهرت حرب 1856م مدى تطور القدرة العسكرية الصهيونية وعجز الحكومة
المصرية عن حماية نفسها فضالً عن تحرير فلسطين.
 ) ( -11برغم االستعداد العسكري الذي أبدته الحكومة المصرية لطوض حرب 1861م إال أن
قرار الحرب كان إسرائيليا وبغطاء أمريكي.
 ) ( -12مثلت حرب 1813م فعليا ً الرغبة العربية في حرب عاملة لتحرير األرض واستعادة
فلسطين من البحر إلى النهر.
 ) ( -13دطول منظمة التحرير الفلسطينية عصر األمركة أي البحث عن حل للقضية
الفلسطينية ضمن دائرة الرؤية األمريكية للمنطقة أحد النتائج المباعرة لحرب 1882م.
 ) ( -14ارض فلسطين بحدودها الجغرافية والمتعارف عليها حاليا ً لم تتحدد بدقة إال في بداية
االحتالل الصهيوني.
 ) ( -15استطدم الغرب اليهود من طالل زرعهم في فلسطين ألغراضهم الطاصة كدولة
وظيفية.
 ) ( -16نفذ الجيش اإلسرائيلي بقيادة عارون مجزرة دير ياسين في أكتوبر من عام .1853
 ) ( -11أعدمت حكومة االنتداب المجاهد البطل عز الدين القسام في نهاية انتفاضة يافا.
 ) ( -18ظهور المذهب البروتستانتي احد العوامل التي ساهمت في طلق دعم أوربي أمريكي
للفكرة الصهيونية
 ) ( -18ينص قرار  242على إلزام إسرائيل باالنسحاب من األراضي التي احتلتها سنة
1861م مقابل االعتراف بإسرائيل
 ) ( -21توقف الثورة الفلسطينية الكبرى أثناء الحرب العالمية الثانية ططأ ألنها تركت
بريطانيا تععر بارتياح بعد توقف اإلضراب عام 1836م.

2

 05درجات

السؤال الرابع:
أكمل/ي الفراغات التالية بما يناسبها

 -1ـــــــــــــ جماعات سامية هاجرت من الجزيرة إلى العام فاستقروا في أجزاء كبيرة من
فلسطين وينتمون إليها.
 -2ـــــــــــــــ ساهم ظهورها بأن أصبحت فكرة ضرورة إلعادة فلسطين لما يسمى
أصحابها اليهود عائعة في الغرب.
-3ـــــــــــــ زعيم غير يهودي هو أول من دعا وططط إلى إقامة وطن لليهود في
فلسطين
4ــــــــــــــــــ حرب تجسدت فيها الوحدة المصيرية بين االستعمار الغربي والصهيونية.
 5ـــــــــــــ معروع تسوية بالرغم من عدم تبنيه رسميا من الكيان الصهيوني إال انه أصبح
األساس الذي تنطلق منه معظم معاريع التسوية .
6ــــــــــــــــ تعتبر من أعظم الثورات في تاريخ فلسطين في القرن الععرين وقدمت نموذجا ً
فريدا ً ألطول إضراب يقوم به ععب كامل عبر تاريخ استمر  118يوما ً.
 1ــــــــــــــــــ تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد سيتم في الوقت الذي يحدده الرب ونظريته
وأنها ليست من مهام البعر.
8ـــــــــــــ هو المكان الذي يلجأ إليه الفلسطينيون عند طردهم من مكان سكناهم وتتبع نفوذ
وكالة الغوث التابعة لألمم المتحدة.
8ــــــــــــــــــــــــ دعوة غربية انتعارها أسهم في انهيار الطالفة اإلسالمية وتقطيعها إلى
دويالت متفرقة.
 11ـــــــــــــــــــــ هي دعوة قومية لليهود جعلت من تعدد أعراقهم قيمة مطلقة تحل محل الدين
اليهودي ومصدرا للوحدة والتضامن بينهم
11ـــــــــــــــ قام بإعالن الثورة في الحجاز في يوليو 1816م ضد الدولة العثمانية وتحالف
علنا ً مع بريطانيا.
12ـــــــــــــ ثوري وزعيم عربي ،قاد أول ثورة مسلحة ضد االنتداب البريطاني والصهيوني
ولقبه الفلسطينيون أبو الوطنية
13ــــــــــــــ قاد جيش الجهاد المقدس واستعهد في معركة القسطل عام 1848م.
14ـــــــــــــ انتعارها في أوربا العرقية أسهم في ظهور المعكلة اليهودية هناك وساعد على
حل معكلتها.
 15ــــــــــــــ منها بدأت ثورات الربيع العربي ،وفيها تجسدت الوحدة الوطنية في حكومة واحدة
بقيادة حزب النهضة.
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 05درجات

السؤال الخامس:
اختر اإلجابة الصحيحة في العبارات التالية :
 -1يعتبر مؤتمر بالتيمور الصهيوني  1842نقطة تحول فارقة ألنه أدى إلى:
أ) رفع القيود عن الهجرة اليهودية كما جاء في الكتاب األبيض.
ب) اتطاذ قرار بتعكيل جيش يهودي
ج) كال الجوابين أ+ب صحيح
د) التراجع عن فكرة الوطن البديل في أوغندا

 -2أوقف الفلسطينيون اإلضراب المفتوح الذي أعلنوه مع اندالع الثورة الكبرى عام
1836م بفعل:
أ) القمع الوحعي الذي مارسته قوات االنتداب.
ب) تعكيل لجنة بيل وتعهد بريطانيا برفع الظلم عن الفلسطينيين
ج) توجيه الدول العربية نداء للععب الفلسطيني لإلطالد للسكينة
د) إصدار الكتاب األبيض ووعود البريطانيين.
 -3قائل هذه العبارة "اليوم انتهت الحروب الصليبية"
أ) كرومر
ب) الرئيس األمريكي ترومان
ج) الرئيس األمريكي أيزنهاور
د) اللنبي
 -4هبة وطنية فلسطينية ارتبطت بالحائط الغربي للمسجد األقصى
أ) انتفاضة النبي موسى
ب) انتفاضة يافا
ج) ثورة البراق
د) انتفاضة أكتوبر
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 -5ثورة من ثورات الربيع العربي قامت في  25يناير  2111كانت من
أ) سوريا
ب) الجمهورية الليبية
ج) جمهورية مصر العربية
د) تونس
 -6الذي تولى حكومة عموم فلسطين عام 1848م.
أ) أحمد العقيري
ب) موسى العلمي
ج) ياسر عرفات
د) أحمد حلمي عبد الباقي
 -1كل ما يلي مطالب رفعها الفلسطينيون طالل الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1836م ما
عدا:
أ) إغالق أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية
ب) انسحاب قوات االنتداب البريطاني من فلسطين
ج) منع انتقال ملكية األراضي الفلسطينية لليهود
د) إقامة حكومة وطنية تكون مسئولة أمام مجلس نيابي منتظم
 -8أول دعوة من غير اليهود إلقامة دولة لليهود على ارض فلسطين جاءت من:
أ) وعد بلفور
ب) توصيات لجنة بيل
ج) قرار التقسيم
د) دعوة نابليون
 -8القوة التي لعبت دورا ً كبيرا ً في الحرب العربية ضد الوجود الصهيوني قبل 1848م:
أ) جيش اإلنقاذ
ب) جيش الجهاد المقدس
ج) الجيوش العربية
د) تنظيم العاصفة الفلسطيني
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-11

أططر موجات الهجرة اليهودية ألرض فلسطين تميزت فيها عددا ً ونوعا ً.

أ) هجرة 1836-1833م
ب) هجرة 1814-1815م
ج) هجرة 1814-1882م
د) هجرة 1824-1818م
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أول رئيس لمنظمة الحرير الفلسطينية هو:

أ) ياسر عرفات
ب) احمد العقيري
ج) احمد حلمي عبد الباقي
د) ال أحد من ما ذكر
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تعتبر الجبهة الععبية لتحرير فلسطين التي أسسها جورج حبش امتداد:

أ) اإلطوان المسلمين
ب) حركة القوميين العرب
ج) الحزب العيوعي
د) عصبة التحرير الوطني
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تعتبر حركة المقاومة اإلسالمية حماس التي أسسها العيخ احمد ياسين امتداد ل:

أ) حزب التحرير اإلسالمي.
ب) اإلطوان المسلمين.
ج) حركة التبليغ والدعوة .
د) جمعية الكتاب والسنة.
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من وسائل دولة االحتالل اإلسرائيلي في تهويد القدس ما يلي ما عدا:

أ) تهويد العمران الفلسطيني .من طالل بناء المستوطنات
ب) تهويد السكان الفلسطينيين من طالل سحب الهويات وجلب اليهود
ج) تهويد التاريخ والثقافة الوطنية من طالل تزييف اآلثار
د) بناء الجدار العازل وفصلها عن محيطها العربي .
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هدف الجدار العازل الذي يفصل بين الضفة الغربية واألرضي المحتلة عام
-15
1848م :
أ) منع إقامة كيان فلسطيني ذو سيادة مستقلة.
ب) ضم الكثير من المستعمرات القريبة من الطط األطضر إلى كيانهم
ج) ضمان السيطرة التامة على المعابر والحدود مع الفلسطينيين
د) كل ما سبق.

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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