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 أمام العبارة  (صواب) أكتب كلمة  ( السؤال األول : أ
   الصحيحة وكلمة خط أمام العبارة الخطا فيما يلي :

م بمناقشة قضية  ۱۹۱۹اختص مؤتمر فرساي عام   -1
 )       (  الشرق األوسط

 (يعتبر ثيودور هرتزل واضع نظرية )الدولة اليهودية -2
 )       (م 1896في كتابه الذي نشره عام 

اعتمد حاييم وايزمان في دعمه للحركة الصهيونية على   -3
 )       (يد صالته بالساسة االنجليزطتو

أخذ التنافس االستعماري علي البالد العربية في    -4
 )       (مرحلة االطماع صيغة العدوان العسكري 
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م بمسألة الشرق ۱۹۲۰اختص مؤتمر سان ريمو   -5
 )       (األوسط 

عملت شركة الهند الشرقية البريطانية علي توطيد   -6
 )       ( النفوذ البريطاني في العراق والخليج العربي .

لدول األوربية سيطرتها العسكرية على  لم تفرض ا  -7
 )       (العالمية األولي   البالد العربية اال بعد الحرب

م وعدا لليهود بتأسيس وطن ۱۹۱۷أعطي وعد بلفور   -8
 )       ( بفلسطينقومي  

الحركة الصهيونية هي حركة يهودية عنصرية دينية   -9
 )       (وسياسية 
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م نهر األردن عرف العبرانيون بالعبرانيين لعبوره  -10
 )       (11المدينة أريحا الكنعانية 

جمعية أحباء صهيون في االستانة عام  . تم تأسيس -11
 )       (م 1848

وصل الصراع بين القوى االستعمارية األوربية قمته   -12
 )       (باندالع الحرب العالمية الثانية 
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رتب المعطيات اآلتية أمام ما يناسبها من القائمة  (ب 
 أدناه 

   المعطيات:
تقسيم   -السلطان عبد الحميد الثاني  -الرئيس ولسون 

المؤتمر الصهيوني  -أمالك الدولة العثمانية العربية 
 -م ۱۹۴۰مؤتمر سان ريمو  -اليهود الروس  -األول  

 -الفستينيون  - ثيودور هرتزل -حاييم وايزمان 
 م. م  ۱۸۸۱ –الكنعانيون  -م ۱۸۳۰
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مبدأ حق تقرير المصير  1
 للشعوب 

 

  قانون الجواز األحمر 2

يکو باتفاقية سايکس  3
 م1916

 

  بال دينة م 4

  احتالل تونس 5

  النظام االندراب 6

  ئراحتالل فرنسا للجزا  7
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" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  جمعية أحباء صهيون 8

  أول من سكن فلسطين 9

  مادة االستون 10

  كتاب )الدولة اليهودية( 11
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   السؤال الثاني : أكمل ما يلي :

التي أسسها اليهود   .......................تعتبر جمعية  /1
 الجمعيات الصهيونية . م أقد الروس في استانبول 

حركة يهودية عنصرية دينية وسياسية  / ...................2
 تهدف إلى إقامة دولة اليهود في فلسطين .

 ..............ي نمسوي من أصل ثيودور هرتزل يهود /3
ق. م سقطت مملكة اسرائيل الشمالية على    ۷۲۱في عام  /4

 ............................يد 
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اول العناصر البشرية التي  .................يعتبر  /5
 استوطنت فلسطين .

من هزيمة  .....................تمكن المسلمون بقيادة  /6 
 م واستردوا فلسطين ۱۱۸۷الصليبين في عام 

العبرانيون من ساللة يعقوب بن اسحق و عرفوا   /7 
 .......................بالعبرانيين لعبورهم 

 ................حاول هرتزل اقناع السلطان العثماني  /8 
 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

في   ....................... اسس داؤود المملكة 9 
 قبل الميالد . .................
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في   ...................سقطت مملكة يهوذا علي يد  /10 
 ق.م. 586عام 

م تأمرت بريطانيا وفرنسا علي اقتسام  1916في عام  /11
في اتفاقية  واليات الدولة العثمانية العربية وتم ذلك

........................ 
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 السؤال الثالث : ارسم دائرة افضل إجابة فيما يلي:

 م بمناقشة مشكلة : ۱۹۲۰اختص مؤتمر سان ريمو   .1
 مصر /2                     فلسطين /1 
 الشرق األوسط /4      / التسويات بعد الحرب3 

ال معني لفسطين بدون القدس ، وال معني للقدس بدون ) .2
 الهيكل (قائل هذه العبارة هو 

 حاييم وايزمان /2          ثيودور هرتزل /1
 هربرت صمويل /4     / ديفيد بن غوريون3 
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تآمرت بريطانية وفرنسا علي اقتسام واليات الدولة    .3
 : العثمانية العربية اثناء الحرب العالمية االولي في 

 م1919مؤتمر الصلح  /1            
 م1916بيكو  اتفاقية سايكس /2            
  م ۱۹۲۰مؤتمر سان ريمو   /3            
 كرين –توصيات لجنة كنج  /4            

    لعب اليهودي حاييم وايزمان دورا مهما في دعم  .4
 الحركة الصهيونية تمثل في :  

   كسب تعاطف كبار الساسة االنجليز مع اهداف  /1         
 الحركة           
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 قيادة المنظمة الصهيونية العالمية  /2          

 اكتشاف مادة االستون/3

 / دعم اليهود الحربي للحلفاء4

خضعت الدول العربية النتداب بريطانيا وفرنسا  .5
 :ـم كنتيجة ل۱۹۲۰وايطاليا عام 

 / تفاقية سايكس بيكو1 

 مؤتمر فرساي /2       

 مؤتمر سان ريمو /3       

 مؤتمر برلين /4       
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الدور الذي قامت به جمعية أحباء صهيون التي  .6
 اسست في اسطنبول هو :

 فلسطينشراء األراضي في  /1 
 تدريب الشباب وتهجيرهم الي فلسطين /2 
 احياء اللغة العبرية /3 
 كل ما ذكر صحيح  /4 

م بمدينة   ۱۸۹۷انعقد المؤتمر الصهيوني األول عام  .7
 بال في :

 استراليا  /4  ايطاليا / 3  سويسوا /2   بريطانيا /1 
 



14 
 

 مؤلف كتاب الدولة اليهودية هو : .8
 ثيودور هرتزل /2     حاييم وايزمان /1
 بلفور /4  ديفيد بن غرويون /3 

قائل الفلستينيون جاءوا الي منطقة فلسطين قادمين   .9
 من :

 جزيرة قبرص /2    جزيرة سيالن /1 
 جزيرة كورسيكا  /4     جزيرة كريت /3 

س وطن يتأساعطي تصريح بلفر وعدا لليهود ب .10

 بلفر هذا وزيرا لخارجية  قومي في فلسطين كان

 / امريكا 4/بريطانيا  3/ فرنسا  2/ المانبا 1
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ق.م علي  721سقطت مملكة اسرائيل  الشمالية عام  .11

 يد :

 /العبرانيون4/ الرومان 3/ االشوريون 2/ الكلدانيون 1

  1897من قرارات المؤتمر الصهيوني االول عام  .12

 بمدينة بال بسويسرا :

 / االعتراف بالحركة الصهيونية 1

 / تهجير اليهود الي فلسطين 2

 / وجوب االستعمار الزراعي في فلسطين3

 / كل ما ذكر صحيح4
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 السؤال الرابع : أجب باختصار:۔

ما الوسائل التي اتخذها السلطان عبد الحميد لمنع / ۱ 
 هجرة واستيطان اليهود في فلسطين ؟

 ------------ -------- -ب   ---------------------أ 

م في المادتين الثانية 1916بيكو  نصت اتفاقية سايكس/ ۲ 
 والثالثة علي ؟

 .------------ ------------  ب/------------------------أ/ 

/ اخذ التنافس االستعمار االوربي في مرحلة االطماع  ۳ 
 كر اثنين منها ذصيغا غير عسكرية . أ

 ----------------------- -ب  ------------------------ --أ
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 م ؟    ۱۹۱۷/ اذكر اثنين من المآخذ علي وعد بلفور 4 

 ---------------------- /ب  --------------------أ/ 

 عرف الحركة الصهيونية / 5 

-------------------------------------------------------
----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---- -  
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  السؤال الخامس : أكتب مقاال قصيرا في المواضيع التالية

 حاييم وايزمان . /1

..................................................................

..................................................................

..................................................................
........................................... 

 م.۱۹۲۰يمو ابريل مؤتمر سان ر /2

..................................................................

..................................................................
............................................................ 
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/ الفتح االسالمي لفلسطين 3
..................................................................

..................................................................

..................................................................
.................................................................

 ة الحكم الذاتي في فلسطين / تطوير انظم4

..................................................................

..................................................................

..................................................................
............................................ 
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السؤال السادس: اكتب مقاال تاريخيا في الموضوعين 
 :ه ادنا

 :/ ثيدور والسلطان عبر الحميد1

..................................................................

..................................................................

..................................................................
..................................................................

..................................................................

..................................................................
............................................................. 
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 م وما أخذ عليه :1917ور تصريح بلف/ 2

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

.......................................................... 
 


