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أجب عن األسئلة التالية:
(  51درجة)

السؤال األول:

"شكلت المقاومة الفلسطينية إحدى ركائز العمل الجماهيري للحركة الوطنية الفلسطينية وتنوعت الوسائل التي عبر بها
الفلسطينيون عن رفضهم للمشروع الصهيوني".

اذكر مع الشرح المفصل اربعة أساليب اتبعتها المقاومة الفلسطينية لمواجهة المشروع الصهيوني.
( 52درجات)

السؤال الثاني :اذكر المصطلح المناسب

 .1هي المناطق المنخفضة عن المناطق المجاورة ،وتمتد من جبل الشيخ في الشمال وخليج العقبة في
الجنوب ،ويقع فيها البحر الميت الذي يقع في أدنى بقاع سطح اليابسة.
 .2ضرورة تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين من قبل حكومة فلسطين واستقرار اليهود في األراضي الزراعية
وغيرها.
 .3كانت هذه أول االنتفاضات الشعبية في تاريخ فلسطين الحديث ،وبدأت عندما قام أحد اليهود بالمس بالراية
التي كان يرفعها أهل الخليل الذين كانوا يوم  4إبريل .1122
 .4ثورة شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ المقاومة الفلسطينية ،حيث إنها نقلت المقاومة من طور العشوائية و
ردات الفعل إلى التنظيم والفعل المدروس ،وهذا ما جعل هذه الثورة أحد أهم المحطات في تاريخ المقاومة
الفلسطينية.
 .5مشروع تقدمت به كل من "أستراليا ،كندا ،تشيكوسلوفاكيا ،غواتيماال ،هولندا ،بيرو ،السويد ،األوروغواي"
حيث تضمن هذا المشروع ضرورة تقسيم فلسطين إلى دولتين.
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السؤال الثالث :اشرح ما يأتي

( 02درجات)

 .1االنتداب البريطاني.
 .2وعد بلفور "مع توضيح الدوافع وأسباب البطالن".
 .3تقسيم فلسطين " مع ذكر ردود األفعال العربية والدولية على قرار التقسيم".
 .4الفرق بين اليهودية والصهيونية.
 .1المكانة الدينية ألرض فلسطين.

السؤال الرابع:

( 51درجات)

قارن بين كل من الحروب التالية:
 .1حرب 1141

 .3حرب1111

 .2حرب1151

من حيث:
أ .األطراف التي شاركت في الحرب.
ب .أسباب الحرب.
ت .النتائج التي تمخضت عنها الحرب.

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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