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السؤال األول :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ،ثم دونها في دفتر اإلجابة

(عدنان ،غسان ،بدران ،كنعان)

 .0ترجع الجذور التاريخية للفلسطينيين إلي القبيلة العربية

ُ .2فتحت مدينة ايلياء(القدس) زمن الرومان في عهد الخليفة (أبو بكر الصديق ،عمر بن الخطاب،عثمان بن عفان ،على بن أبى طالب)
ُ .3شيد المسجد األقصى في عهد الخليفة األموي(عبد الملك بن مروان ،عبد هللا بن مروان ،الوليد بن عبد الملك ،سليمان بن عبد الملك)
(العباسي ،االيوبى ،المملوكي ،العثماني)

.4امتد حكمهم لفلسطين حوالي  411عاما في العهد

()0031 ،0001 ،0021 ،0011

 .5وقعت فلسطين تحت االحتالل البريطاني في عام
 .6ارتكبت مذبحة دير ياسين عام  0041علي يد المنظمة اإلرهابية
ُ .1حرق المسجد األقصى عام  0060علي يد المنظمة اإلرهابية

(البلماخ ،األرغون ،شتيرن ،كل ما ذكر)
(كاهانا حي ،كاخ ،جبل الهيكل ،موليدت)

ُ .1تعتبر دولة اسرائيل اكبر كارثة للشعب اليهودي" مقولة أمنت بها حركة

".0أسست الدولة اليهودية ولكن العالم قد يشهد قيامها بعد خمسين عاما" قالها

(المفدال ،همزراحى ،اغودات اسرائيل ،ناطوري كارتا)

(وايزمن ،زئيفي ،ليوبنكسر ،هرتزل)

".01لن أبيع ولو قدما واحدة من فلسطين ولم تقسم إال على جثتي" قالها السلطان العثماني (عبد الحميد الثاني ،عبد المجيد الثاني ،محمود
الثاني ،سليم األول)
السؤال الثاني :اجب عن األسئلة التالية:

(أ) "نتج عن فتح القائد صالح الدين االيوبى للقدس ،واستردادها من الصليبيين ،انهيار الكيان الصليبي في بالد الشام" في ضوء هذه العبارة
(درجتان)

التاريخية السابقة ،اجب عن األسئلة التالية:

 .0أسباب غزو الصليبيين لبالد الشام؟

 .2قارن بين سلوك الصليبيين والمسلمين بقيادة صالح الدين حين دخلوا القدس؟

(ب) "لم يكن أمام الحركة الصهيونية أي حظ من النجاح لوال إقدام االستعمار الغربي علي احتضانها واستخدامها في تحقيق مخططاته في
العالم العربي" في ضوء هذه العبارة التاريخية السابقة ،اجب عن األسئلة التالية:

(درجتان)

 .0مفهوم الصهيونية؟

 .2ما الدولة الغربية التي ساعدت الحركة الصهيونية؟ وكيف ساعدتها؟

(ج) "خاض الشعب الفلسطيني عددا من التجارب الناجحة في المقاومة المسلحة ضد االنتداب البريطاني بين عامي  0001إلي

 "0035في ضوء هذه العبارة التاريخية السابقة ،اجب عن األسئلة التالية:

 .0اذكر ثالث ثورات مسلحة خاضها الشعب الفلسطيني ضد االنتداب البريطاني؟

 .2اشرح إحدى الثورات المسلحة موضحا ما يلي :تاريخ حدوثها ،أسبابها ،أهم نتائجها؟
انتهت األسئلة

( 6درجات)

