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السؤال األول:
اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
مالحظة اإلجابة على دفتر اإلجابة:

 .1يقوم اليهود بتمويل  %06من تكاليف الحمالت االنتخابية الرئاسية في(روسيا،بريطانيا،فرنسا،أمريكا).
 .2أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية عام(1601ياسر عرفات،أحمد الشقيري،موسى العلمي،أحمد
حلمي).

 .3أطول اضراب يقوم به شعب عبر التاريخ استمر171يوماً قامت به الثورة العربية الكبرى
عام()1631،1630،1637،1631

 .1استشهد القائد عبد القادر الحسيني عام 1611على يد االحتالل الصهيوني في معركة
(يعبد،القسطل،جنين ،الخليل)

 .1اقترف الصهاينة لكي يستولوا على فلسطين عام 1611ما يزيد على ( 11، 33، 31، 13مجزرة)
 .0نزح أكثر من  %16من القرى الفلسطينية عام  1611بسبب(الخوف،الخروج االختياري،الحرب
النفسية،الهجوم العسكري)

 .7توجد أكبر مجموعة من الالجئين الفلسطينين في دولة(سوريا،مصر،األردن،لبنان)
 .1يؤكد قرار األمم المتحدة رقم 161على حق(العودة،استعادة الممتلكات،التعويض،جميع ما ذكر)

 .6يستحيل عودة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم بسبب(امتالء فلسطين باليهود،صعوبة تحديد أمالك
الالجئين،ضعفهم،ليس مما ذكر)
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عقد المؤتمر الصهيوني األول 1167في مدينة(القدس،بازل،لندن،نيويورك)

انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة عام()1601،1607،1617،2666

 .12انطلقت ثورة البراق عام()1626،1620،1626،1621
(29درجة)

السؤال الثاني:

" تمثل حرب عام1611م أحد أكبر مأسي التاريخ الفلسطيني والعربي اإلسالمي المعاصر ،إذ أنها أدت إلى
سقوط فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي،وانشاء كيان عليها ،وتشريد ثلثي شعب فلسطين" في ضوء ذلك وضح

ما يلي:

 .1أسباب حرب عام.1611
 .2أهم نتائج حرب عام1611
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السؤال الثالث:

(29درجة)

" يعد اتفاق أوسلو في النرويج عام 1663م أول اتفاق يوقعه الفلسطينيون واالحتالل اإلسرائيلي ،ويتم بموجبه
تنفيذ تسوية سلمية عرفت باتفاق غزة أريحا أوالً ...في ضوء ذلك وضح ما يلي:
 .1أبرز انتقادات المعارضين التفاقية أوسلو.
 .2أبرز مبررات المؤيدين التفاقية أوسلو.

 .3االنعكاسات السلبية التفاقية أوسلو على المنطقة العربية من الناحية الثقافية.

السؤال الرابع:

(29درجة)

" تعددت المسميات التي استخدمت لوصف األحداث والتطورات الجارية في العالم العربي بين من وصفها

بالثورات والحركات واالحتجاجات ،وبين من أطلق عليها ثورة الربيع العربي"...في ضوء ذلك وضح ما يلي:
 .1أسباب ثورات الربيع العربي.

 .2تحدث عن انعكاسات الربيع العربي على القضية الفلسطينية.

السؤال الخامس:

(29درجة)

" منذ أن قامت إسرائيل باحتالل مدينة القدس عام1607م وهي تعمل جاهدة للسيطرة عليها وتغيير معالمها
بهدف تهويدها" ...في ضوء ذلك وضح ما يلي:
 .1مفهوم مصطلح تهويد القدس.

 .2الوسائل التي اتبعها االحتالل اإلسرائيلي في تهويد مدينة القدس.
 .3كيف تواجهه تهويد مدينة القدس.

انتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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