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اسى انًحاضر:د.كًال انشاعر
رقى انطانب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انكهيـت:يتطهب
انقسى  /انتخصص:ـــــــــــــــــــــــــ
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أجب/ي عن األسئمة التالية:

( 5درجات)

السؤال األول:
ضع/ي عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) Xأمام العبارة الخطأ:
 .1تأخر الفتح االسالمي لمقدس بسبب عدم ارتباطيم بيا عقائديا.
 .2بقاء التخمف واالنقسام في الوطن العربي يعتبر من أىم أىداف إقامة الدولة الييودية .
 .3دراسة التاريخ الفمسطيني من شأنو تقوية الركائز األساسية التي تقوم عمييا الدعاية الصييونية.
.4

يعتبر الخالف بين المتدينين والعممانيين حول إقامة الدولة في إسرائيل خالفا سطحيا.

 .5أسماء المدن الفمسطينية كنعانية كانت سائدة قبل وأثناء وبعد الوجود اإلسرائيمي في فمسطين القديمة
 .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 والعراا والشام ووسيا الصغرر.
 .8اىتمت الحركة الصييونية بعمم اآلثار من اجل دعم مزاعميا التاريخية في فمسطين.
 .9االرتباط اإلسالمي بفمسطين ضعيف الن المسممين لم يتخذوا منيا عاصمة لخالفتيم
 .10من أىم توصيات لجنة بيل عام 1937م إقامة دولة عممانية لمعرب والييود.

(  5درجات)

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

.1القائد اإلسالمي الذي حاصر القدس في عيد الخميفة عمر بن الخطاب ىو( أبو عبيدة بن الجراح – خالد ابن الوليد – يزيد بن أبي سفيان)
 .2حرر صالح الدين القدس من الصميبيين إثر معركة حطين عام ( )1291 - 1187 – 1099
 .3انتيى الوجود الصميبي من المشرا اإلسالمي في عيد ( األيوبيون – المماليك – األتراك )

 .4بنيت قبة الصخرة في عيد الخميفة ( عمر بن الخطاب -عبد الممك بن مروان – عمر بن عبد العزيز)
 .5إيمياء من أسماء القدس أطمقو عمييا ( الخميفة عمر – الرومان  -الفرس )
 .6سمح لمييود بالعودة إلي القدس بعد اإلخراج عمي يد نبوختنصر في عيد ( الروم – الفرس – العرب )
 .7المعركة الفاصمة التي أدت إلي فتح القدس كانت (معركة اليرموك – اجنادين  -فحل )

 .8في /11ديسمبر  1917دخمت الجيوش البريطانية بقيادة (الجنرال المنبي – ىربرت صموئيل  -حاييم وايزمان)
 .9انطمق المشروع الصييوني من فكرة ( القومية الييودية – الشعب المختار – الشعب المتجانس )

 .10تعاىد الغربيون عام  1916عمى تفتيت الوطن العربي في معاىدة ( سايكس بيكو – سان ريموا  -جنيف )
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(  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 فوا البالد التي
سيحتمونيا من المسممين.
 .2وسيمة ييودية لتحقيق األحالم الدينية والقومية والثقافية الييودية.
 .3ىي وثيقة األمان التي أعطاىا سيدنا عمر بن الخطاب ألىل ايمياء عند فتح القدس.
 .4ىم الييود الشرقيين أي من أصول شرقية وعربية واسالمية.

(  6درجات )

السؤال الرابع:
أجب/ي عن السؤالين التاليين:
 .1نجحت الحمالت الصميبية في إقامة مممكة القدس عام

1187م .عمى ضوء دراستك/ي لممادة أذكر/ي

أسباب الغزو الصميبي لبالد المسممين مع الشرح؟
 .2في عام  1922صدر صك من أخطر صكوك التاريخ ضد الشعب الفمسطيني والذي ُسمي ب (صك
َ
اإلنتداب البريطاني عمى فمسطين) ،والذي يعتبر باطالً قانونياً ،وضح/ي ذلك؟

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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