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 السؤال األول : 

امام   أوكلمة خط الصحيحةواب امام العبارة ص كلمة  اكتب 
 طأ .العبارة الخ

عربية  منطقتيناقترحت لجنة بيل تقسيم فلسطين إلى / 1
 )    (ويهودية 

الحركة الصهيونية حركة دينية تقوم على المباديء / 2
 )    (اليهودية 

م وعدا لليهود لتأسيس وطن ۱۹۱۷أعطى وعد بلفور / 3
 )    (قومي بفلسطين



2 
 

مان ثيودور هرتزل في زعامة  وايزخلف حاييم  / 4
 )    (الحركة الصهيونية 

اهتمت حكومة االنتداب البريطاني بتطوير األوضاع  /5
 )    (لعرب، فلسطيناالقتصاديه والتعليمية 

على فلسطين بصلة البريطاني  االنتداب صكرف تاع /6
 )    (لتاريخية بفلسطين االيهود  

م اين عيسقطت مملكة اسرائيل الشمالية على يد األسور  /7
 )    (ق م   621

ياسية س أول من حول الحركة الصيهونية إلى حركة   /8
 )    (هو حابيم وايز مان
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  م 1938م  اأعلنت، بريطانيا في الكتاب األبيض لع / 9
 )    (تخليها عن القسيم فلسطين 

بقيام دولة اسرائيل أصبح عرب فلسطين تحت رحمة  / 10
 )    (البطش الصهيوني 

انيون أول المجموعات البشرية التي استوطنت نعالك /11
 )    (جنوب غرب الشام

اإلدارة   اسعلى رليد شت بريطانيا اليهودي روت عوض / 12
 )    (البريطانية في فلسطين

شيد الملك، داوود عليه السالم المملكة اليهودية  / 13
 )    ( وعاصمتها أورشليم وخلفه سليمان الذي بني الهيكل



4 
 

  للحكومة / ديفيد بن غوريون هو أول رئيس14 
 )    (االسرائيلية 

المؤتمر ختير هرتزل رئيسا للوكالة الصهيونية في ا  /15
 )    (الصهيوني األول بمدينة بال بسويسرا 

/ لم يقبل العرب بهجرة اليهود إلى فلسطين واحتجوا 16 
 )    (على االنتداب
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رتب المعطيات التالية أمام ما يناسبها من :  السؤال الثاني 
 .  القائمة أدناه

 المعطيات : 

 -كتاب الدول اليهودية   -مادة األستون   -م 1948حرب 
اعالن قيام   -أورشليم القدس  - فلسطينهجرة اليهود إلي 

جوز ال  -انشاء دولة فلسطينية مستقلة  -ل اسرائيل ود
ثورة عرب  -وب لل جاجنرال  -عز الدين القسام  -األحمر 
لحزب العربي ا  -الكندانيون  –د الثاني عيد الحمي -فلسطين 

حايم وايز  –تداب البريطاني على فلسطين ناال  -الفلسطيني 
 -االعتراف بدولة اسرائيل   -م  1947نوفمبر   19 - مان 
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وزير    - الجهاد الفلسطيني  شجي -ن نيوطيالفلس –ل بيلجنة 
 . جمعية أحياء صهيون -خارجية بريطانيا 

  جزيرة كريت  /1

  مشروع تقسيم فلسطين /2

  برنادوت/ الكونت فولك 3

  م1948/ 4

  /هرتزل5

  / حايم وايز مان 6

  ة في المانيا / حكومة النازي7
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/ الكتاب االبيض لعام  8
 م1939

 

  بن غريون / ديفد 9

  ثيودور هرتزل /10

  عز الدين القسام  /11

  الجواز االحمر /12

  / قائد جيوش االردن 13

  / حاج امين الحسيني 14

  م1947-م 1920/ 15
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  / اورشليم القدس 16

  / جبل جنين17

  / ارثر جيمس بلفر 18

  م1822/ استانبول19

/ صدور قرار التقسيم من 20
 االمم المتحدة 

 

  م1948/مايو/14/ 21

  / السلطان عبد الحميد22
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 : ضع دائرة حول حرف األجهة الصحيح: السؤال الثالث 

 نحونهر األردن  اروبون من مصر وعانيربقدم الع /1
   مدينة

 اريحة    ب. نابلس     ج. يافا      د. طول كرم .أ

 لحرب العصابات  من أبرز المتطوعين العرب /2

 فوزي الغاوقجي       ب. محمود األشتر .أ

 )أ(و )ب(ج. فرحان السعدي        د. ما ذكر في 

عقد العرب،  فلسطينتعبيرا عن رفضهم لمشروع تقسيم  /3
 عامفي سوريا في  مؤتمر 

 م 1948م  د. مايو 1939م  ج. ديسمبر1948م  ب. ابريل1937سبتمبر   .أ
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م 1944روزفلت عام  خلف/ الرئيس األمريكي الذي 4
 لليهود  مناصراوكان 

 الجنرال جلوب لويد جورج   ب. تشرشل  ج. تورمان   د.  .أ

 من امتيازات اإلنتداب البريطاني لليهود بفلسطين ، / 5

 البحر الميت  امتيازب.      توليد الكهرباء من األردن . أ

 د. ما ذكر في )أ( و )ب(                ج. تنقيب البترول .

 سكان عرب فلسطين لحظة االنتداب كانت  بةنس/ 6

 %100%     د.  93%     ج.  50%     ب. 29 .أ

  عمل تيودور هرتزل في مجال/7

  الطب -التجاره     د -ج    التعليم   -ب    الصحافة - أ
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 واثنين من رفقاءه بتاريخ ،  القاسم  استشهد/8

 م1948مايو  18ب.           م 1935نوفمبر   20. أ

 م   1940فبراير  15د.            م 1939ابريل  16 .ج

الملوك العرب الذين قاموا بدور الوساطة لوقف اإلضراب / 9
 لحة في فلسطين هم سوالثورة الم

 ب. يحيي أمام اليمن                   أ. غازي ملك العراق 

 كر ذكل ما    .د         . عبد العزيز ملك السعوديةج

 البريطاني الذي عرف بتعاطفه مع اليهود وعمل على تربيهم عسكريا   /10

 ت ناللورد وج.ب                    سالسبورياللورد  .أ 

 ري مكماهونهند.                    اللورد كرومر  .ح
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   الهيكل( المعنى القدس بدونو المعني لفلسطين بدون القدس)  /11

 ب. حاييم وايز مان                 أ. ثيودور هرتزل

        غوريون نب ديفد. ج

ية عام اردا مناطق  أربعة الي  فلسطين اقترح تقسيم  /12
 ة  طسا م بو1946

   بيللجنة .بدن           . مؤتمر لنأ

 تحقيق األمريكية اللجنة  د.       المتحدةج. لجنة األمم 

-2500فلسطيم ستوطنت اأول المجموعات البشرية التي  /13 

 هم ق.م 1000

 الروماند.   الفلستينيين .كنعانيون جال ب.العبرانيون  .أ
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حكومة االنتداب البريطانية في خل / أنشا اليهود حكومة دا14 

  فت باسم فلسطين عر

 يةد هويب. المنظمة الاليهوديه     اإلدارة  أ.

 اء صهيون بد. جمعية احاليهوديه      الوكالة   ج. 

بمدينة    م 1897المؤتمر الصهيوني األول عام  انعقد /15
 ال في ب

   ايطالياج. بريطانيا د.   .استراليا ب     سويسرا أ.

 لي افلسطين  م 1946قسم مؤتمر لندن  /16

 ب. النقب                     القدس وما حولها أ.    

 . اإلجايتان )أ( و )ب(د كرم            نايلس وطول  .ج   
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للمليونير اليهودي   م1917تم توجيه تصريح بلفور  /17 
 الفرنسي   

 د. رينيا       يان دج.       . شارونب تشيلد       .أ  

 شرح ثيودور هرتزل فكرة الدولة اليهودية في كتابه . / 18

 يةهودالدولة الي .ب           اء صهيون بأ. أح       

 أم القرى  د.            ج. الكتاب األبيض      

 الحركة الصهيونية تعرف بانها .  /19 

 عنصرية دينية سياسيةصهيونية حركة  أ.    

 حركة أمريكية بيونية ج.        ب. حركة تركية سياسية    

 اليهود  مواليةد. حركة عربية  
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  من خالل 1936من أهم مطالب الفلسطينيين عام  /20 
 االضراب 

 وقف الهجرة اليهودية  أ.

 يهود نهائيا لب. منع انتقال اراضي العرب ل 

 ج. تقسيم فلسطين بين العرب واليهود

 د. اإلجابتان )أ( و)ب( 

    لكيمياء هو لالزعيم الصهيوني الذي عمل أستاذا  /21

 هرتزل  ب.            حاييم وايز مان .أ      

 د. ديفيد بن غوريون                    شارون .ج      



16 
 

اء صهيون التي بالدور الذي قامت به جمعية أح /22 
 أسست في استانبول هو

    شراء األراضي في فلسطين أ.  

 الشباب وتهجيرهم إلى فلسطين  تدريب .ب  

 ج. احياء اللغة العربية  

 كر صحيح ذما  كلد.   

 نسبة اليهود  انت ک م1919ر وعد بلفور صدعندما  /23 

 طينفلس

 %74%     د.  70 . ج%     27  .ب%       17 أ.
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م  1948اسرائيل عام أول دولة اعترفت بقيام دولة  /24
 هي .

 ب. روسيا            بريطانيا .أ

  ج. فرنسا             د. الواليات المتحدة االمريكية    

م لتأييد المطالب 1944مور عام بلت عقد مؤتمر ن ا /25
 اليهودية في مدينة  

  ب. كاليفورنيا             واشنطن أ.      

 د. سان فرانسيسكو            .نيويوركج     
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في  م 1897من قرارات المؤتمر الصهيوني األول  /26 
 بال بسويسرا  دينةم

 لق الشعور بالقومية اليهودينخ. العمل على أ  

 تهجير اليهود إلى فلسطين  ب.  

 وجوب االستعمار الزراعي .ج  

   كل ما ذكر صحيحد.    
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 :  السؤال الرابع : أكمل ما يلي

هم إلى تاعتقلت بريطانيا أعضاء اللجنة العربية العليا ونف /1
 -------------- الذي لجأ إلى  جزيرة سيشل عدا

------ -م عقدت بريطانيا مؤتمرا في 1946في سبتمبر  /2
 -------------- حضورب-- -----

قرر مجلس األمن الهيئة األولى   ----------في عام  /3
--بها الطرفان بينما لم يلتزم في الهدئة الثانية    التزم   ذتي ال

-------------- 
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في حرب فلسطين تقدمت القوات المصرية إلى الناحية /4
واحتل الجيش العراقي     --------------الجنوبية لمدينة 

في شمال  ------------ القوات  وقاتلت ------------- مدينة  
------------ -األردني باحتالل فلسطين بينما اكتفى الجيش 

 --- ---- -----وكان تحت قيادة   -----

ممثل األمم المتحدة ألنه  --------- قام اليهود باغتيال  /5 
بين العرب واليهود ومنح ---------------اقترح تقسيم 
 ---------------- -العرب ميناء 

ثاني دولة تعترف باسرائيل عند  -------------كان/6 
 م1948عام  تأسيسها
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 - --------------ت بريطانيا اليهودي الصهيوني نعي /7
م لتمكين اليهود  ۱۹۲۰على رأس إدارتها في فلسطين عام 

 منها 

م ۱۹۳۹تكونت اللجنة العربية العليا في فلسطين عام  /8
 ---------------- بزعامة 

اتخذ السلطان عبد الحميد كافة الوسائل لمنع اليهود من  /9
كما منع  --------------الهجرة إلى فلسطين ووضع قانون 

-------------------------- 

سكن اليهود  -------------- رفض السلطان العثماني  /10 
 في فلسطين 
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----------تكون الحزب الوطني في فلسطين بزعامة  /11
 ----------- االستقالل بزعامة ب ينما تكون حزب

اعلنت بريطانيا انهاء انتدابها لفلسطين وسحب قواتها  /12
 -------------------- -منها في عام 
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 بأختصار اجب : لخامسالسؤال ا

؟ حرب فلسطين  ما هي نتائج /1
..................................................................

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

لجنة التابعة لألمم المتحدة عام  الما هي توصيات /2
 سطين ؟فلم بشان 1947

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

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

 .............................. 
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كر أهم قرارات مجلس الجامعة العربية في اجتماع  اذ /3
 م1940ونيويسوريا ب

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

ما هي توصيات لجنة التحقيق المشتركة اإلنجليزية  /4
 ؟1946األمريكية في ابريل 

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

..................................................................
............ 
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 م ؟۱۹۳۹ما هي أهم مقترحات الكتاب األبيض  /5
..................................................................

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

اذكر أهم قرارات مؤتمر العرب في سوريا سبتمبر / 6
  م ؟۱۹۳۷

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

 االنتداب ؟ گر اهداف العرب من األضرابات خالل / اذ7

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

 ...................................................... 
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 الصهيونية عرف /8

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

 أهم قرارالمؤتمر الصيهوني األول /9

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

بفلسطين ما عالقة الكنعانيون  /10
.................................................................. 

 ين بفلسطين ؟ انما عالقة العبر /11

.................................................................. 
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بارض فلسطين  الفلستينيينما عالقة  /12
..................................................................

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

 ؟ قارن بين أحوال اليهود في اروبا والبالد اإلسالمية /13

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

 / ما هو الفرق بين اليهودية والصهونية ؟ 14 
..................................................................
.................................................................. 
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وضح باختصار موقف العرب وموقف اليهود من  /15
 م ؟۱۹۳۹الكتاب األبيض 
..................................................................

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

ما هو أهم ما ورد في صك االنتداب البريطاني على  /16

  فلسطين؟

أ........................................................................

ب......................................................................

 ج.................................................................... 
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   السؤال السادس: أكتب مقاال قصيرة

 تصريح بلفور / 2              حاييم و ايز مان /1

 م1948حرب فلسطين  /3

 األجرة العربية العليا /4

 الفتح اإلسالمي الفسلطين  /5

موقف السلطان عبد الحميد من هجرة اليهود إلى فلسطين /6
 لجنة بيل الملكية وتقسيم فلسطين /7

 م.۱۹۰ -۱۸۹۰ثيودور هرتزل  /8

الهدنة األولى بين اليهود والعرب من خالل حرب  /9
 م.  1948
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 وافقياأكتب مقاال  

 مشكلة الالجئين/ 1 

تطوير أنظمة الحكم الذاتي بفلسطين خالل فترة  /2 
 االنتداب .

 م1936-1949ثورة عرب فلسطين المسلحة  /3 

 

 


