
 

 1صفحة  منطقة شمال غزة التعليمية   حوح                                                         مدرسة أسامة بن زيدإعداد األستاذ محمد المب 
 

 

 

 ص  سؤال وجوابملخ
 في 

 التاريخ 

 حسب المنهج الدراسي الجديد

2017/2018 

 محمد احمد المبحوح اعداد المدرس :

 تحت اشراف مدير المدرسة

 العطا "االستاذ: ايمن  عطا أبو ليلة " أبو 

 مدرسة اسامة بن زيد الثانوية

 

 

 العاشر

 الفصل الثاني



 

 2صفحة  منطقة شمال غزة التعليمية   حوح                                                         مدرسة أسامة بن زيدإعداد األستاذ محمد المب 
 

 

 ملخص لمادة التاريخ الصف العاشر

 

 

      س/ لماذا لم يتمكن المتطوعين العرب من تحقيق نصر حاسم؟                                                                         

 بسبب قلة الذخيرة وانتظار دخول القوات العربية الرسمية. 

                                                               س/ متى دخلت القوات العربية الرسمية لفلسطين ؟                          

 م. 15/5/1948في تاريخ 

                                           م ؟15/5/1948س/ ما النتائج المترتبة على تأخر دخول القوات العربية الرسمية إلي تاريخ 

 مدن والقرى مثل )صفد ، عكا ، طبريا ، يافا ، دير ياسين ، القسطل(. تمكن العصابات الصهيونية من احتالل العديد من ال

               س/ أين استشهد القائد عبد القادر الحسيني ؟                                                                                    

 استشهد وهو يدافع عن القسطل. 

دن قبل دخول الجيوش العربية ؟                                                                              س/ ما سبب سقوط بعض الم

 .                                                                                 بسبب تشجيع بريطانيا للعصابات الصهيونية على ارتكاب المجازر. 1

 .                                                                                                                    الصهاينة بالسالح والمال إمداد. 2

 ويجب الرد عليه بقوة. عليها م يعتبر اعتداء 15/5/1948اعتبار بريطانيا إي هجوم من العرب قبل . 3

 م ؟  15/5/1948العصابات الصهيونية قبل  س/ اذكر بعض مجازر

 تاريخها       المجزرة       

 م31/12/1947     بلد الشيخ    

 م9/4/1948     دير ياسين    

 م14/4/1948     ناصر الدين    

 م14/5/1948     أبو شوشه     

                        قائد كل جيش من الجيوش ؟ م مع ذكر15/5/1948س/ اذكر أهم الجيوش التي كانت في فلسطين قبل تاريخ 

.                                                                                                                  . جيش اإلنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي1

                                                                                              .          مقدس بقيادة عبد القادر الحسيني. قوات الجهاد ال2

 . المتطوعين بقيادة إسماعيل صفوت. 3

م ؟                                                                                   1948س/ اذكر مجريات المرحلة األولي من حرب 

هجوم إلي الدفاع.              يوم وحولت قدراتهم العسكرية من ال 26تمكنت الجيوش العربية من السيطرة على فلسطين خالل . 1

  .                                                                              على الجليل في شمال فلسطين سيطر الجيش السوري مع جيش اإلنقاذ. 2

.                                                                                                        العراقي في جنين وطولكرمالجيش تمركز  . 3

                                        .                                                                        ز الجيش األردني في أريحا واللدتمرك. 4

                                                          .ي القدس من محاصرة الحي اليهوديلواء من الجيش األردني بقيادة عبد هللا التل فتمكن . 5

 لحم. استطاع الجيش المصري من السيطرة على أسدود والمجدل وغزة ورفح والخليل وبيت . 6

 م على الفلسطينيين ، وتداعياتها.1948الوحدة الرابعة: نكبة عام 

 م )النكبة(.1948الدرس األول: حرب عام 
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م ؟                                                                                  1948س/ كيف توقفت المرحلة األولي من حرب عام 

 م.11/6/1948توقفت بإصدار مجلس األمن قرار بوقف القتال وإعالن الهدنة لمدة أربع أسابيع دخلت قيد التنفيذ في تاريخ 

 

لت العصابات الصهيونية الهدنة األولي ؟                                                                                    س/ كيف استغ

            .                                                                                                  طلب المساعدة من أمريكيا وبريطانيا. 1

.                                                                               ل حفر الخناد  والتزود بالسالحتعزيز قدراتهم العسكرية من خال. 2

                                      .                                          ريطانيا وجنوب أفريقيا وأمريكياتجنيد الطيارين والجنود من ب. 3

                                                                                                                                   تجهيز الطائرات بينما التزم العرب بالهدنة ولم يطوروا من تسليح جيوشهم.. 4

  .لها الغربية البوابة وهي كم،10 عنها وتبعد القدسمدينة  غرب تقع القلعة، تعني قرية عربية القسطل ؟س/ تكلم عن قرية 

         س/ اذكر أهم خرقات الصهاينة في الهدنة األولي ؟                                                                                

.                                                                                        اللد والرملة من الجيش األردني وإخراجه منها سيطروا على. 1

         .                                                   قهقر الجيش السوري وجيش اإلنقاذسيطروا على معظم مستوطنات الشمالية بعد ت. 2

 السيطرة على أسدود في الجنوب. . 3

                                            م ؟1948س/ ما النتائج المترتبة على عدم التزام الصهاينة في الهدنة الثانية في شهر تموز 

                                               .                        ي كان يتمركز فيها الجيش المصريسيطرتهم على معظم األراضي الت. 1

    .                                                                                                                            . انسحاب الجيوش العربية2

 م. 1949توقيع هدنة رودس . 3

قيع هدنة رودس ؟                                                                                           س/ ما النتائج المترتبة على تو

.                                                         قررة لهم في قرار التقسيمسيطرة االحتالل على مساحة أكبر من مساحة فلسطين الم. 1

 م يشاركوا في هدنة رودس. الفلسطينيين ل. 2

م )النكبة( ؟                                                                                                  1948س/ ما النتائج المترتبة على حرب عام 

ألف فلسطيني.                                                        800ألف فلسطيني تحت االحتالل الصهيوني وتشريد  156. وقوع حوالي 1

 %56من مساحة فلسطين مما زاد على المساحة التي اقترحت في قرار التقسيم بحوالي %78. قيام دولة االحتالل على حوالي 2

                                                       قرية وخربة ومزرعة فلسطينية.           531مجزرة وتدمير  60من  أكثر. ارتكاب 3

م.                                                               1949. االعتراف دوليا بإسرائيل وانضمامها إلي هيئة األمم المتحدة عام 4

 تحت اإلدارة المصرية. . ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلي األردن ووضع قطاع غزة 5

م وأين توجد ؟                                                                  1948س/ اذكر بعض القرى التي تم تدميرها في حرب 

 المنصورة في الجليل / صفورية شمال الناصرة / دير ياسين غرب القدس / الفالوجة شمال شر  غرة. 

                                                                                                                  أصدر وعلى ماذا أكد ؟  ىومت 194من الذي أصدر قرار س/ 

.                                                                                 م1948المتحدة في أعقاب حرب عام أصدرته الجمعية العامة لألمم . 1

.                                                                                      نهاهاجروا مأكد على حق الالجئين بالعودة إلي ديارهم التي . 2

 من خسارة.حق التعويض لما لحق بهم . 3

الباقي: سياسي واقتصادي أحمد حلمي عبد 

فلسطيني اختير عضوا في الهيئة العربية العليا 

التي شكلها مجلس جامعة الدول العربية وكان 

من المشاركين في قيادة الدفاع عن مدينة 

القدس في وجه الهجمات الصهيونية إثر صدور 

م عين رئيسا 1947قرار تقسيم فلسطين عام 

ي عام م توف1948لحكومة عموم فلسطين عام 

 م ودفن في مدينة القدس.1963
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؟                                                                                              149س/ ما النتيجة المترتبة على رفض االحتالل قرار

.                                                                                                      لالجئين على العيش في ظروف صعبةإجبار ا. 1

 أنشأت لهم وكالة غوث الالجئين األونروا. . 2

 

                                                     س/ اذكر الظروف التي أدت إلي تشكيل حكومة عموم فلسطين ؟                    

.                                                                                                   يطانياإلدارة الدولة الفلسطينية بعد انسحاب بر. 1

.                                                                 انسحاب بريطانياالذي سينتج من  ملئ الفراغ السياسي واالجتماعي والعسكري. 2

 رفض الفلسطينيين حكومة مدنية. . 3

        س/ علل رفض الدول العربية إنشاء حكومة فلسطينية ؟                                                                              

 جزء من الدولة الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي في ذلك الوقت.  بسبب وقوع

حكومة عموم فلسطين ؟                                                                                                     س/ متى تم إنشاء

 م برئاسة أحمد حلمي الباقي. 23/9/1948في تاريخ 

        س/ اذكر أهداف حكومة عموم فلسطين ؟                                                                                            

                  . تمثيل الشعب الفلسطيني عربيا ودوليا وقيادة كفاحه لنيل الحرية واالستقالل.                                                 1

واستقالل فلسطين كلها.                         . إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية حرة ذات سيادة يتمتع المواطنون فيها بحقوقهم كافة2

 . أن تكون القدس عاصمة فلسطين. 3

                                                          س/ اذكر معالم حكومة عموم فلسطين ؟                                               

        .                                                                                                                            . إصدارها دستورا1

                                                                                                      .                            . جواز سفر فلسطيني2

                                                                                                                         .. اعتراف الحكومة العربية بها3

 اتخذت من علم الثورة العربية علما لها. . 4

    اذكر الصعوبات التي واجهت حكومة عموم فلسطين ؟                                                                                 س/ 

                                         .            ردن بعد أسبوع من إنشاء الحكومةضم الضفة الغربية بما فيها القدس إلي األ. 1

.                                                                                                                       . إلحا  غزة إلي اإلدارة المصرية2

                                                                                       .                             ية لهاتراجع دعم الحكومات العرب. 3

.                                                                                 عات الجامعة العربية ومتابعتهاتجاهل دعوتها إلي حضور اجتما. 4

                                                                                                               .لي المقدم لهاقلة المساعدات والدعم الما. 5

                                                                                                                           .أعداد موظفيهاتقليص . 6

.                                                                                                                 االعتراف الدولي عدم الحصول على. 7

 ضغوط بريطانيا علي بعض الدول العربية إلفشالها. . 8

                                       حكومة عموم فلسطين على المستوى المحلي والدولي ؟س/ أستنتج المقومات التي كانت تلزم لنجاح 

.                                                                 ردن بعد أسبوع من إنشاء الحكومةعدم ضم الضفة الغربية بما فيها القدس إلي األ. 1

.                                                                                                                    رية. إلحا  غزة إلي اإلدارة المص2

                .                                                                                                  راجع دعم الحكومات العربية لهاعدم ت. 3

.                                                                                       لجامعة العربيةعدم تجاهل دعوتها إلي حضور اجتماعات ا. 4

 الدرس الثاني: حكومة عموم فلسطين.
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                                           .                                                       اعدات والدعم المالي المقدم لهازيادة المس. 5

    .                                                                                                                            . زيادة أعداد موظفيها6

 حصولها على االعتراف الدولي. . 7

حكومة عموم فلسطين ؟                                                                                   س/ ما المتوقع لو تكلل النجاح ل

 ذات سيادة اليوم. مستقلة أصبحت فلسطين دولة 

 

م ؟                                                                              1948س/ اذكر أهداف اإلجراءات الصهيونية بعد حرب عام 

                                                                                                                                .فرض الطابع اليهودي. 1

.                                                                                                                   . التضييق على الفلسطينيين2

                                                                 .                                                                    . تحويلهم إلى أقلية3

 طمس هويتهم العربية. . 5/ .. عزلهم عن محيطهم العربي4

م ؟                                                                                           1948س/ اذكر سياسة االحتالل بعد حرب عام 

.                                                                                                                    رسة العنف وارتكاب المجازر. مما1

                                                                                                        .االستيالء على األراضي الفلسطينية. 2

.                                                                                 لجنسية اليهودية على الفلسطينيةتشجيع هجرة الصهاينة وفرض ا. 3

                                                     .                                     اإلسرائيلية في المدارس العربيةفرض تدريس المناهج . 4

 سرقت التراث الفلسطيني. . 5

                                                                                                                              -س/ تكلم عن كال من:

شخص من سكان القرة وطرد السكان من بيوتهم وعدم االعتراف بهم  49م واستشهد فيها 1956حدثت عام  . مجزرة كفر قاسم:1

. قانون أمالك الغائبين: لإلشراف على ممتلكات الفلسطينيين الذين أجبروا على تركها وتحويل ملكيتها لصندو  القومي اليهودي  2

.                                      بغرض التدريبات العسكريةم: يعطي الحق للجيش بمصادرة أية أرض فلسطينية 1949. قانون عام 3

م والذي سمح للصهاينة بالهجرة إلي فلسطين من مختلف أنحاء العالم.                                     1950. قانون العودة: أصدر عام 4

                       رم الفلسطينيين من حق العودة إلي ديارهم. م والذي منح الصهاينة الجنسية اإلسرائيلية وح1952. قانون الجنسية: 5

 م لتهجير الفلسطينيين من ديارهم وأرضهم.1948وهذه القوانين من السياسات التي اتبعها االحتالل بعد حرب عام 

م ؟                                                                                               1/12/1948س/ اذكر أهم قرارات مؤتمر أريحا 

                           . مطالبة الدول العربية مواصلة القتال إلنقاذ فلسطين والقبول بالوحدة الفلسطينية األردنية.                              1

. ال يمكن للبالد العربية أن تقاوم األخطار التي تجابهها وتهدد فلسطين إال بالوحدة القومية الشاملة ويجب البدء في توحيد 2

                       فلسطين مع شرقي األردن ويتم تعين الملك عبد هللا ملكا على فلسطين كلها.                                            

                           . وضع نظام النتخاب ممثلين شرعيين عن عرب فلسطين  واإلسراع في إرجاع الالجئين إلي بالدهم وتعويضهم.3

 . تبليغ هذه المقررات إلي منظمة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية وممثلي الدول األخرى. 4

مة األردنية لضم الضفة الغربية ؟                                                                                     س/ اذكر إجراءات الحكو

            .                                                                                              مدنية بدال من اإلدارة العسكريةإنشاء إدارة . 1

.                                                                                                                   . إلغاء الجمارك بين الضفتين2

                                               .                                                               الفلسطينيون جوازات سفر أردنية منح. 3

م.               4/1/1950تاريخ  حدة الضفتين فيأجريت انتخابات لتشكيل مجلس نواب أردني موحد والذي صاد  على قرار و. 4

 م.1948الدرس الثالث: الوضع السياسي واإلداري في فلسطين بعد انتهار حرب عام 
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                                                                                                                .تطبيق القوانين األردنية في الضفة. 5

 أصبح التعليم في الضفة تحت إشراف األردن وتم تطبيق المناهج األردنية فيها.. 6

                س/ اذكر أسباب وضع قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية ؟                                                                             

         .                                                                                                                            . قرب غزة من مصر1

                                                                       .                                                                       . الموقع االستراتيجي2

 تكليف الجامعة العربية مصر بإدارة غزة. . 3

              س/ عدد المخيمات التي تتكون منها غزة ؟                                                                                        

                                                                                      جباليا ، الشاطئ ، المغازي ، البريج ، النصيرات ، خان يونس ، رفح ، دير البلح. 

                                               غزة تحت الحكم المصري:                                                                  -ثانيا:

م وأصبح التعليم فيها تعليم مصري بإشراف مدرية التربية والثقافة المصرية أما 1949خضعت غزة رسميا للمصرين عام 

 في غزة  الالجئين فكان تعليمهم تحت إشراف وكالة غوث الالجئين وتشغيلهم وكانت تدرس المناهج المصرية

           لصعوبات التي عاشها سكان غزة ؟                                                                                                س/ اذكر ا

                                .                                                                                                      . انتشار البطالة1

      .                                                                                                                            . صعوبة ظروف السكن2

 ارتفاع كثافة السكان. . 3

 

                                                             س/ ما هي الخطة التي تم وضعها لتنفيذ العدوان الثالثي على مصر ؟              

.                                                          بهدف ضرب المقاومة الفلسطينيةدخول جيش االحتالل الصهيوني إلي غزة وسيناء . 1

 المتحاربين وضمان سالمة المالحة في قناة السويس. تقوم بريطانيا وفرنسا لتدخل بحجة الفصل بين . 2

                                            س/ ما سبب تسمية العدوان الثالثي بهذا االسم ؟                                                            

 لمشاركة كل من بريطانيا وفرنسا واالحتالل الصهيوني فيه.                                                

                                                     س/ متى تولي جمال عبد الناصر حكم مصر ؟                                                                         

 . 23/7/1952بعد مرور عام على نجاح ثورة الضباط األحرار بتاريخ 

                                        م ؟1956س/ اذكر أعمال جمال عبد الناصر التي أدت إلي شن العدوان الثالثي على مصر عام 

.                                                                         مصر لصالح وأرباحها ملكيتها وتحويل م1956 عام السويس قناة تأميم. 1

.                                                                                                الفرنسي ستعمارالا ضد الجزائرية للثورة الدعم تقديم. 2

 . غزة قطاع من الصهاينة بدء هدافأ ضد الهجمات من بالعديد قامت التي الفلسطينية للمقاومة مساندته. 3

لتي مرت بها غزة خالل العدوان الثالثي ؟                                                                            وسياسة االحتالل اس/ وضح األحداث 

.                                                                                مصر عن غزة قطاع بعزل الصهيوني حتاللاال قوات قامت. 1

.      احتالله من تمكنت حيث غزة مدينة باتجاه رفح من الجنوب جهة من القطاع على الهجوم بدأ م1956/  10/ 29 ختاري في. 2

.                                                                                                                 السكان على التجول منع نظام وفرضت. 3

                                                   .الفدائيين و حالالس عن البحث بحجة معهم والتحقيق واعتقالهم وتفتيشهم تجميعهم على عملت. 4

 . القطاع سكان بحق المجازر ارتكبت. 5

 م.1956مصر عام الدرس الرابع: فلسطين خالل العدوان الثالثي على 
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                                            س/ علل: انسحاب إسرائيل بعد العدوان الثالثي ؟                                          

 معارضة االتحاد السوفيتي للعدوان. . 2. بسبب المقاومة المصرية /1

؟                                                                                                                  قاسمس/ حدد موقع قرية كفر 

 كم. 18كم وتقع إلي الشر  من مدينة يافا وتبعد عنها حوالي 48وتبعد عنها حوالي تقع شمال غرب القدس 

؟                                                                                                           قاسمس/ تكلم عن مجزرة كفر 

 مجزرة م1956 بتاريخ مصر على ثيالالث العدوان عشية وشهدت م،1948 عام الصهيوني لالحتالل خضعت التي القرى من هي

 في يعملون بيوتهم خارج حيهاوفال عمالها فيه كان الذي الوقت في القرية، على التجوال بمنع قامت التي االحتالل قوات يد على

 االحتالل جنود قام عودتهم وبعد إيذائهم،بعدم  وعدا له وقدموا لذلك، االحتالل قوات نبه قد القرية مختار أن العلم مع أرضيهم،

في  شهيدا 49 ضحيتها راح و بحقهم ةرالمجز بارتكاب

 م. 29/10/1956تاريخ 

 

 

 

 

                        س/ عدد المراحل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ؟                                                                              

                                           .م13/1/1964دعا الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلي عقد مؤتمر القمة العربي األول بتاريخ . 1

.                                                                                               ري ممثل عن الشعب الفلسطينيتم تكليف أحمد الشقي .2

.                                        العربيةطالل وممثلين عن الدول عقد المؤتمر الوطني األول للشعب الفلسطيني بحضور الملك حسين بن . 3

.                                                                                                                  خب أحمد الشقيري رئيسا للمؤتمرانت .4

 أعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية. . 5

م ؟                                                                           13/1/1964مر القمة العربية األولي بتاريخ س/ اذكر قرارات مؤت

       .                                                                                           ي يعبر عن إرادة شعب فلسطينإنشاء كيان فلسطين. 1

.                                                                              كنه من تحرير وطنه وتقرير مصيرههيئة تطالب بحقوقه لتم . إقامة2

 . امعة الدول العربية وإبالغ أهم قرارات المؤتمر للجامعة العربيةكلف المؤتمر أحمد الشقيري ممثل عن فلسطين في ج. 3

                                      س/ تكلم عن المؤتمر الوطني األول للشعب الفلسطيني ؟                                                                            

مصر وتونس م بحضور الملك حسين بن طالل ملك األردن وممثلين عن الدول العربية: 28/5/1964عقد في القدس بتاريخ 

 ولبنان وسوريا والعرا  والسودان والكويت وتم انتخاب أحمد الشقيري رئيسا للمؤتمر. 

                                                         م ؟13/1/1964س/ اذكر قرارات المؤتمر الوطني األول للشعب الفلسطيني في القدس بتاريخ 

.                                                                                        يني والنظام األساسي للمنظمةلسطإقرار الميثا  الوطني الف. 1

       .                                                                                              التنفيذية برئاسة أحمد الشقيري تشكيل اللجنة. 2

.                                                                                                                     . إنشاء صندو  قومي فلسطيني3

                                                   .                                                                         . تشكيل جيش التحرير الفلسطيني4

 اتخذت من مدينة القدس مقرا لها. . 5

 الجرحى المفقودين الشهداء المنطقة

 142 108 256 مدينة غزة

 388 57 415 مدينة خان يونس وجوارها

 30 27 62 دير البلح والبريج والنصيرات

 156 23 197 مدينة رفح ومخيم رفح لالجئين 

 716 215 930 المجموع

 الدرس الخامس: الثورة الفلسطينية، ونشأة منظمة التحرير الفلسطينية.



 

 8صفحة  منطقة شمال غزة التعليمية   حوح                                                         مدرسة أسامة بن زيدإعداد األستاذ محمد المب 
 

                     س/ على ماذا أكد المؤتمر الوطني الفلسطيني األول في ختام جلساته ؟                                                               

.                                                                                   رير إنما هو لخوض معركة التحريرقيام منظمة التح. 1:أصدر بيانا أكد فيه أن

 درع لحقو  شعب فلسطين وطريقا للنصر. . 2

                                                      س/ علل: ما هو سبب تقديم أحمد الشقيري استقالته ومن تولي بعده قيادة منظمة التحرير ؟

م ثم تولي رئاسة اللجنة التنفيظية للمنظمة بعده يحيي حمودة وبقي حتى عام 1967قدم أحمد الشقيري استقالته بعد هزيمة عام 

 م ثم تسلم ياسر عرفات رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية. 1969

شكلت منها منظمة التحرير الفلسطينية ؟                                                                                        س/ عدد الفصائل الفدائية التي ت

فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )القيادة العامة( وطالئع حرب التحرير الشعبية )قوات 

هة التحرير العربية وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والحزب الشيوعي الفلسطيني الذي أصبح يعرب بحزب الصاعقة( وجب

 الشعب وضمة المنظمة عدد من االتحادات مثل االتحاد العام لطلبة فلسطين واالتحاد العام لعمال فلسطين واالتحاد العام للمرأة. 

                                                                                            س/ تكلم عن حركة التحرير الفلسطيني )فتح( ؟  

 شمال فلسطين. م ونفذت أول عملية لها ضد االحتالل في عيلبون 1/1/1965انطلقت بتاريخ 

                                                                                س/ عدد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تتكون منها المنظمة ؟                    

 المجلس المركزي الفلسطيني. . 3. اللجنة التنفيذية /2. المجلس الوطني الفلسطيني /1

                                                   س/ كيف تم تحديد المؤسسات المكونة لمنظمة التحرير والعالقات فيما بينهما ؟                          

.                                                                                              ناء على النظام األساسي للمنظمةحددت المؤسسات ب .1

 حددت العالقات بناء على االلتزام بالنضال والعمل الوطني. . 2

                                                                                              تكلم عن المجلس الوطني الفلسطيني ؟ س/ 

 منظمة لمؤسسات العليا والسياسية القانونية والمرجعية وخارجها فلسطين داخل الفلسطيني للشعب التشريعية التمثيلية الهيئة هو

 . ومخططاتها المنظمة سياسة يضع و الفلسطينية التحرير

                       س/ تكلم عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ؟                                                                      

 بين عددهم ويكون للعمل متفرغون وهم الوطني المجلس من أعضائها نتخابا ويتم التحرير منظمة في تنفيذية سلطة أعلى وهي

 الصادرة عن المجلس الوطني.  والتشريعات راراتالق بتنفيذ اللجنة وتقوما عضو 18-15

              عن المجلس المركزي الفلسطيني ؟                                                                                              س/ تكلم

.                                                    التنفيذية اللجنة وأعضاء رئيس. 1:من يتكون و الفلسطيني الوطني المجلس عن منبثقة هيئة هو

رئيس الطالبية وستة مراقبين من المجلس الوطني الفلسطيني ويكون  تحاداتواال الفلسطينية والقوى الفصائل عن ممثلين. 2

  .المجلس الوطني رئيسا للمجلس المركزي

                             س/ عدد مهام المجلس المركزي الفلسطيني ؟                                                                                       

 القضايا العاجلة.. البت في 3. إصدار التوجيهات /2. مساعدة اللجنة التنفيذية /1

                                                                                               س/ عدد انجازات منظمة التحرير الفلسطينية ؟ 

 مختلف في نشطةاأل جميع على تشرف التي لها التابعة الدوائر من والعديد الفلسطينية التحرير منظمة مؤسسات تشكيل. 1

 .                                                                                                القومي الصندو  و والعسكرية، السياسية،: الدائرة مثل تالمجاال

 المالي والدعم حالسال وتوفيرلهم  لتدريبهم معسكرات وافتتاح والخارج الداخل في حالسال حمل على القادرين وتدريب تنظيم. 2

                                                                                                                    .الفلسطيني الوطني النضال لخدمة



 

 9صفحة  منطقة شمال غزة التعليمية   حوح                                                         مدرسة أسامة بن زيدإعداد األستاذ محمد المب 
 

ممثل نضاالتها االعتراف بها وأهم  الفلسطينية الوطنية الهوية على والحفاظ الفلسطينية القضية تصفية تمحاوال ضد النضال. 3

                                                                                         م عربيا ودوليا1974شرعي وحيد للشعب الفلسطيني عام 

الفلسطينية                                               القضية يخدم بما قليميةواإل الدولية المحافل في سياسيا   العربية الدول مع التنسيق. 4

 في أسهمت التي م1987 عام ولىاأل نتفاضةاال بعد الفلسطينية التحرير بمنظمة عترافاال على سرائيليإلا االحتالل إجبار. 5

 .غزة وقطاع الغربية الضفة إلى م1994 عام ومؤسساتها الفلسطينية التحرير منظمة كوادر عودة

                                                                      م؟ 1964 عام الفلسطينية التحرير منظمة ميثاق مواد بنود وضح/ س

 من جزء الفلسطيني والشعب الكبير العربي الوطن من يتجزأ ال جزء وهي الفلسطيني العربي الشعب وطن فلسطين: 1 المادة. 1

                    .                                                                                                                            العربي مةاأل

 ربيالع الشعب فإن لذلك، وحريته، وعزته كرامته الفلسطيني نساناإل إلى يعيد إنسانية ناحية من فلسطين تحرير: 17 المادة. 2

                                                                                                       . العالم في وحريته نساناإل بكرامة المؤمنين دعم إلى يتطلع الفلسطيني

                                                                                                           النفس عن الدفاع ضرورات تقتضيه دفاعي عمل هو دولية، ناحية من فلسطين تحرير :18 المادة. 3

 الشعوب وحق نسانيةاإل والكرامة المصير وتقرير والسيادة والحرية العدل بمبادئ الفلسطيني العربي الشعب يؤمن :24 المادة. 4

 .ممارستها في

 

 

م؟                                                                                            1967 عام حرب قيام وأسباب ظروف بين /س

 عسكرية صدامات وقوع إلى أدى ما م،1964 النقب صحراء إلى ردناأل نهر مياه تحويل مشروع سرائيلياإل االحتالل تنفيذ. 1

 نهر روافد استغالل مشروع بتنفيذ وقامت سوريا. المياه بحرب عرفت م1965 عام سرائيلياإل االحتالل وقوات سوريا بين

      بقرار من جامعة الدول العربية فقام االحتالل بالهجوم عليه وتدمير معداته.                                                        ردناأل

                                                                       ألمنه.                  تهديدا  العمليات هذه اعتبر الذي االحتالل ضد العسكرية عملياتها الفلسطيني الوطني التحرير حركة قيام . 2

 الهدنة خط على الخليل محافظة في السموع قرية قرب ئيلييناإسر جنود استهداف بعد ئيلراسوإ ردناأل بين الوضع توتر. 3

م.                                                                                                                         1966 عام الغربية الضفة جنوب

.                                                       منها الدولية الطوارئ قوات نسحابا بعد سيناء جزيرة شبه إلى المصري الجيش دخول. 4

 . سرائيليةاإل السفن وجه في م1967 عام العقبة خليج في تيران مضائق مصر  إغالوالسبب المباشر لقيام الحرب هو . 5

                                                                                                        حزيران؟ حرب مجريات تتبع/ س

من االحتالل الصهيوني على  والسورية ردنية،واأل المصرية، للمطارات مفاجئ بقصف م،1967عام حزيران 5 صباح اندلعت

                                                                                                                                                 -الجبهات اآلتية:

 المواقع تدمير من تمكن الصهيوني الحربي الطيران أن إال االحتالل قوات ضد عنيفة مقاومة شهدت : السورية لجبهة. ا1

                                                                                      .السورية نالجوال هضبة احتالل البرية القوات على سهل ما السورية، الدفاعية

 في منه ستفادةاال بهدف العريش مطار باستثناء المطارات على جوية غارات الصهيونية الطائرات شنت :المصرية الجبهة. 2

 غزة، قطاع احتالل من ذلك مكنهاف المصرية، العسكرية القدرات شل في فنجحت ي، المصر الجيش مواقع وقصف عملياتها،

                                                                                                                                 .سيناء وصحراء

زحفت قوت االحتالل للقدس وتمكنت من احتاللها على الرغم من مقاومة الجيش األردني ومما ساعد على  األردنية: الجبهة. 3

 احتاللها استخدام أسلحة مختلفة ومتطورة ودخلت باحات المسجد األقصى وفي الوقت نفسه تم احتالل باقي المدن الفلسطينية. 

                                                                                        م ؟               1967س/ أوضح نتائج حرب حزيران عام 

                                                  .قعت فلسطين كلها تحت االحتالل الصهيوني. و1م /1967حزيران  10الحرب بتاريخ  انتهت

 م ، وتداعياتها.1967الوحدة الخامسة: النكسة الفلسطينية عام 

 م )النكسة(. 1967الدرس األول: حرب حزيران عام 



 

 10صفحة  منطقة شمال غزة التعليمية   حوح                                                         مدرسة أسامة بن زيدإعداد األستاذ محمد المب 
 

.                                                                   جاورة وسميت )النكسة(ول عربية منزح ربع مليون فلسطيني إلي د. 2

.                                                                الجوالن من السورين تم احتالل صحراء سيناء من المصرين ومرتفعات. 3

                                                                                                                             .. السيطرة مياه نهر األردن4

                     .                                                                                                    . فتح مضائق تيران وخليج العقبة5

.                                                                                        مقاتلين العرب والفلسطينيين كمااستشهد اآلالف من ال. 6

 (. 242مجلس األمن الدولي قرار رقم ) . إصدار7

 االحتالل الصهيوني العرب الخسائر

 800  -650 ألف  25 -15 الضحايا

 2500  -200 ألف 45 -40 جرحى

 20  -15 5000 -400 أسرى

 %5  -2 % 80  -70 عتاد حربي

حين صدوره ؟                                                                            242س/ علل: رفضت منظمة التحرير القرار رقم 

 فلسطينية وكما رفضته كل من سوريا والعرا  والجزائر في حين قبلته األردن ومصر. ألنه يعني تصفية القضية ال

م ؟                                                                        1967س/ وضح سياسة االحتالل االقتصادية في األراضي المحتلة بعد حرب عام 

.                                                        الفلسطيني بحيث ربط اقتصاد فلسطين باقتصاده ة تدمير االقتصاداتبع االحتالل سياس. 1

.                                                                                            االقتصادية والزراعية والصناعيةسيطر على الموارد . 2

.                                                                                                        دي العاملة واالستيراد والتصديريتحكم باأل. ال3

                              .                                                                                                     . فرض ضرائب باهظة4

         .                                                                                                                            . أغلق البنوك العربية5

 ة مما أدي لخلل في االقتصاد الفلسطيني. قام بتحويل غزة والضفة الغربية إلى سو  استهالكية للمنتجات اإلسرائيلي. 6

                         س/ ما النتيجة المترتبة على تحويل االحتالل غزة والضفة إلى سوق استهالك لمنتجاته ؟                                              

 أدي لخلل في االقتصاد الفلسطيني.

م ؟                                                                 1967س/ وضح سياسة االحتالل السياسية واإلدارية في األراضي المحتلة بعد حرب عام 

                                     .                                                               ه واتخذها عاصمة لكيانه المزعومقام بضم القدس ل. 1

.                                                                                                                     ة والمحاكمألغى اإلدارات العربي. 2

                                                                              .            في القدس والضفة وغزة بدولته ربط مرافق الخدمات العامة. 3

.                                     محليين من خالل اصدار التشريعاتإنشاء إدارة مدنية لإلشراف على الشؤون المدنية للسكان ال .4

حق اإلقامة الدائمة للفلسطينيين في القدس ستكون فقط لمن شملهم  م بإحصاء سكان القدس واعتبر أن1967قام االحتالل عام . 5

وكل هذه السياسات كانت تهدف إلي تهويد  اإلحصاء وبذلك أصبحت ممتلكات سكان القدس الذين في الخارج عرضه للمصادرة

 . القدس

                    س/ تكلم عن قانون القدس ؟                                                                                                     

كما عزل مدينة القدس عن محيطها م ونص على توحيد القدس الشرقية والغربية وإعالنها عاصمة له 1980أصدره االحتالل عام 

 لعربي ببناء جدار الضم والتوسيع وفرض قيود على دخول أبناء عزة والضفة إلى القدس. ا

                                                  م ؟ 1967س/ بين سياسة االحتالل التعليمية والثقافية في األراضي المحتلة بعد حرب عام 

.                                                                       شعب الفلسطينيممنهجة لتجهيل ال قام االحتالل بممارسة سياسة. 1

.                                                   ة من المناهج المصرية واألردنيةإضعاف ثقافته من خالل حذف كل ما يتعلق بالقضية الفلسطيني. 2



 

 11صفحة  منطقة شمال غزة التعليمية   حوح                                                         مدرسة أسامة بن زيدإعداد األستاذ محمد المب 
 

.                                                                                                         لوطنيةبعة امنع تداول الكتب التي تحمل الط. 3

 .                                                                                      بة والمدرسين وفصلهم من وظائفهماعتقال كثير من الطل. 4

 اغتيال عدد من الكتب والمفكرين الفلسطينيين مثل غسان كنفاني وناجي العلي.. 5

م ؟                                                                            1967( عام 242س/ وضح قرارات مجلس األمن الدولي رقم )

                                                          .خيراأل النزاع في احتلت( رضياأل) ضرأ من المسلحة ئيليةراساإل القوات سحب. 1

 وكذلك بذلك، عترافواال المنطقة في دولة كل ألراضي والوحدة السيادة واحترام تهاحاال أو الحرب ادعاءات جميع إنهاء. 2

                                                                                                     .بها ومعترف آمنة حدود ضمن بسالم العيش في وحقها السياسي، لهااستقال

                                                                                                                :إلى الحاجة:  أيضا   يؤكد: ثانيا  

                                                                                             .المنطقة في الدولية المائية الممرات في المالحة يةحر ضمان. 1

                                                                                                                    .جئينالال لمشكلة عادلة تسوية تحقيق. 2

 من مجردة مناطق إقامة بينها إجراءات طريق عن المنطقة، في دولة لكل السياسي ستقاللالوا قليميةاإل المناعة ضمان. 3

 السالح.

 

م ؟                                                                  1968س/ وضح الظروف التي أدت إلي نشوب معركة الكرامة عام 

.                                                                                                      دائيين الفلسطينيين ضد االحتالل. تصاعد مقاومة الف1

.                                                                                             الجيش األردني وجيش االحتاللتوتر األوضاع بين . 2

.                                                                طقة األغوار على طول نهر األردنحتالل نشاطه العسكري البري والجوي في منتكثيف اال. 3

                        .                                                                              ومة الفلسطينية تحركات االحتاللراقبت المقا. 4

.                                                                                         ستعداد للتصدي للعدوان العسكريقامت القيادة العسكرية األردنية باال. 5

 قامت بوضع قواتها بحالة استنفار واستعداد للتطورات المتوقعة.. 6

   ريات معركة الكرامة ؟                                                                                                         تكلم عن مجس/ 

ساعة وهجم االحتالل من عدة محاور رئيسية هي: جسر  16م واستمرت 1968آذار  21بدأت المعركة في صباح يوم الخميس 

لملك حسين وجسر الملك عبد هللا ومحور غور الصافي وتمكن الجيش األردني والمقاومة الفلسطينية األمير محمد دامية وجسر ا

من صد العدوان وتكبيد االحتالل خسائر كبيرة وقد دارت في معركة الكرامة عدة معارك أبرزها التحام المقاومة الفلسطينية 

حدث أيضا في الشونه الجنوبية إذ كبدت قوات األردن والمقاومة  وبعض قوات الدفاع األردنية مع االحتالل بالسالح األبيض وما

 االحتالل مخلفا قتاله في أرض المعركة. خسائر فادحة لالحتالل ما دفع االحتالل لطلب وقف النار لكن األردن رفضت وانسحب 

                                                               س/ ما هي نتائج معركة الكرامة ؟                                                      

ورفعت معنويات  عرفات كقائد ثورية المادي والمعنوي وبرز اسم ياسر نقطة تحول للمقاومة الفلسطينية وازداد دعم المقاوم. 1

                                                                            .                                                               الشعب الفلسطيني

أخفق االحتالل في أهدافه في القضاء على المقاومة وإقامة منطقة . 3م /1967بعد هزيمة عام أعادت له كرامته وثقته بنفسه . 2

 آمنة له شر  األردن وأسقطت مقولت أن جيش االحتالل ال يقهر. 

                  س/ تكلم عن أبا إيبان ؟                                                                                                        

قدمه وزير خارجية االحتالل لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي وعرض على الجمعية العامة لألمم المتحدة هو مشروع سالم 

من المشروع إنشاء حدود آمنة وكذلك حرية المالحة اعتبار قناة السويس وخليج العقبة ممر دولي وحل مشكلة الالجئين خالل وتض

 خمس سنوات واستعداد إسرائيل للنقاش حول موضوع القدس وإيجاد تعاون إقليمي لحل هذه القضية. 

 م.1968الدرس الثاني: معركة الكرامة عام 



 

 12صفحة  منطقة شمال غزة التعليمية   حوح                                                         مدرسة أسامة بن زيدإعداد األستاذ محمد المب 
 

                                                س/ ماذا قرر الفلسطينيون من خالل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الخامسة والسادسة ؟

تتعارض مع حقو  الشعب الفلسطيني م وقرروا فيها التصدي لكل المشاريع التي 1969عقدت الدورة الخامسة في القاهرة عام . 1

فيها الخدمة العسكرية للفلسطينيين المتواجدين . 1/ فقرروا أما الدورة السادسةماديا ومعنويا لى العمل النضالي ودعمه أكدوا ع. 2

 وير تدريبه وتسليحه. الدول العربية في جيش التحرير وتطفي 

 

                                                          س/ اذكر سياسة االحتالل في مصادرة األراضي الفلسطينية ؟                                   

سن القوانين التي تسمح له بمصادرة األراضي مثل قانون أمالك الغائبين وقانون أراضي الدولة بهدف االستيالء على . 1

.                                                                                                            ن الحكومة األردنية كأراضي دولةاألراضي م

.                                                                                                    اضي غير مسجلة بأنها أراضي دولةإعالن أر. 2

.                                                                                                   األراضي بحجة األغراض العسكرية ادرةمص. 3

                            .                                                                                                   . شق الطر  االلتفافية4

.                                                           ع البناء خارج هذه المخططاتوضع خرائط هيكلة لتحديد حدود بناء الفلسطينيين ومن. 5

 م. 2002بناء جدار الضم والتوسيع عام . 6

       س/ وضح انتشار المستوطنات في الضفة ؟                                                                                          

م وتتوزع على النحو اآلتي:                   2016ألف مستوطن حتى عام  750مستوطنة يعيش فيها  155بلغ عدد المستوطنات في الضفة 

                                                                                     .تضم منطقة األغوار وطوباس لشرقي:القطاع ا اتمستوطن. 1

                      .تضم سلسلة جبال وسط الضفة في محافظات نابلس ورام هللا والقدس وبيت لحم والخليل لجبلي:. مستوطنات القطاع ا2

                                  يت(.)تالل جنين وطولكرم وقلقيلية وسلف وتضم التالل الواقعة غرب الضفة . مستوطنات قطاع التالل الغربية:3

عبارة عن أحياء استيطانية في قلب المدينة ممتدة من شر  المدينة إلي غربها بهدف تحقيق التفو   . مستوطنات قطاع القدس:4

 للمستوطنين وغزل القدس عن ضواحيها. العددي 

                                                           م لعزل القدس عن محيطها العربي ؟1967س/ اذكر سياسة االحتالل ضد أهل القدس منذ عام 

                                                                                                                             .. هدم حي المغاربة1

.                            وتهم واالستيالء عليها أو هدمهاق على السكان المقدسيين من خالل مصادرة األراضي وطردهم من بييالتضي. 2

.                                                                                                 يص البناء ضمن حدود بلدية القدسيد منح تراختحد. 3

                             .                                                                                              . فرض الضرائب الباهظة4

 إغال  عدد من المؤسسات مثل بيت الشر . . 5

م ؟                                                                                                          1967س/ عدد دوافع االستيطان بعد حرب عام 

م وفق مزاعمه التاريخية والدينية بأنها جزء 1967األراضي الفلسطينية التي احتلها عام . دينية وتاريخية: حيث يعتبر االحتالل 1

من إسرائيل ولتحقيق ذلك إقام مستوطناته ووسعها وزاد من أعداد مستوطنيها وكرس الطابع اليهودي.                                   

                                                                                                                   . أمنية: يهدف إلي تأمين الحدود والقدرات الدفاعية. 2

بحيث تقطع تواصل الضفة وفصل القدس عن محيطها العربي.                                          . سياسية: يهدف لتوزيع المستوطنات جغرافيا 3

 %68ادية: يتمثل في السيطرة على الموارد الفلسطينية وخاصة المياه واألراضي الزراعية حيث يسيطر االحتالل على . اقتص4

 من مخزون مياه الضفة وكما يسيطر على معضم األراضي الصالحة للزراعة وجدار الضم والتوسيع يثبت ذلك. 

                                                                                                م ؟                       1967س/ تكلم عن مشروع ألوان عام 

 هو مشروع استيطاني تقوم خطته على بناء حزام استيطاني على طول الحدود الشرقية للضفة واختيار موقع استيطان استراتيجي.

 م.1967الدرس الثالث: االستيطان الصهيوني في فلسطين بعد عام 



 

 13صفحة  منطقة شمال غزة التعليمية   حوح                                                         مدرسة أسامة بن زيدإعداد األستاذ محمد المب 
 

ي ؟                                                                                                              س/ علل: يحاول االحتالل فصل القدس عن محيطها العرب

     .                                                                                                         حتى يمنع إقامة دولة فلسطينية موحدة. 1

 . . حتى يعزل القدس2

                                                 س/ علل: أدانت منظمة هيئة األمم المتحدة واالتحاد األوروبي االستيطان في فلسطين ؟

 ألنه يخالف القرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي اإلنساني. 

       س/ اذكر رأى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسيع ؟                                                                    

م رأيها االستشاري بشأن جدار الضم والتوسيع بناء على طلب من الجمعية العامة لألمم 2004أصدرت محكمة العدل الدولية عام 

 قضت المحكمة بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي ببناء جدار الضم والتوسيع  المتحدة حيث

                                                               ؟                  مجلس األمن من االستيطان في فلسطينس/ أوضح موقف 

 م 1967عام  242المستوطنات ال تتمتع بشرعية قانونية وهي تخالف القرارات األممية وخاصة قرار . 1:قال مجلس األمن بأن

لقرار على وضع نهاية للمستوطنات م حيث حث هذا ا2016عام  2334واتخذ المجلس عدد من القرارات كان آخرها قرار رقم 

 15صوت من أصل  14الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وصدر القرار بأغلبية طالب االحتالل بوقف االستيطان في . 2

 صوت حيث امتنعت أمريكيا عن التصويت. 

       

م ؟                                                                                                   1973س/ اذكر أسباب قيام حرب رمضان عام 

.                                                              م1967اضي التي احتلت منهما عام بدأت مصر وسوريا تخططان الستعادة األر. 1

.                     ة بالتعاون مع االتحاد السوفيتيلجأت مصر إلي حرب االستنزاف حيث طورت من قواتها المسلحة ودفاعاتها الجوي. 2

م بتقديم وزير خارجية أمريكيا وليم روجرز اقتراح للسالم بين مصر واألردن وإسرائيل 1970انتهت حرب االستنزاف عام . 3

  .                                                                                                                            سمي بمشروع روجرز

قام االحتالل ببناء خط بارليف شر  قناة السويس لمنع المصرين من عبورها ما أثار غضب المصرين فقاموا بعدد من . 4

 الضربات العسكرية لخط بارليف وقام االحتالل بعدد من الهجمات على المدن المصرية. 

                                                                                               رير منه ؟. س/ تكلم عن مشروع )روجرز( وبين موقف كل من مصر واألردن ومنظمة التح

                                                                      :مشروع سالم قدمه وليم روجرز بين مصر واألردن وإسرائيل من أهم اقتراحاته

وسالمتها                                                                                                              ة األراضيألطراف بسيادإقرار ا .1

                    . االستقالل السياسي.                                                                                                         2

.                                                                                       م1967ي من أراض محتلة عام االنسحاب اإلسرائيل. 3

 لم تنفذ قرارته ووافقت على المشروع مصر واألردن بينما رفضته منظمة التحرير. . 4

م التي يطلق عليها 1973د وقف إطالق النار لمدة ثالث سنوات وشهرين حتى اندلعت حرب عام بعد وفاة جمال عبد الناصر تجد

 العرب حرب أكتوبر وحرب تشرين أول وحرب رمضان بينما يسميها االحتالل حرب يوم الغفران. 

                              م .                                               1973س/ عدد األطراف المشاركة في حرب رمضان 

 مصر وسوريا ضد االحتالل الصهيوني. 

م ؟                                                                                 1973س/ أبين مجريات حرب رمضان )تشرين أول( عام 

                                                                            .قامت كل من مصر وسوريا بتنسيق معا لخوض حرب مع االحتالل. 1

م بشن هجوميين مفاجئين ومتزامنين على المواقع 1973تشرين أول عام  6بدأت الحرب في العاشر من رمضان يوم السبت . 2

.   لى جبهة هضبة الجوالن المحتلةي عالعسكرية لالحتالل أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء وهجوم آخر للجيش السور

 م وأثرها على القضية الفلسطينية.1973الدرس الرابع: حرب عام 



 

 14صفحة  منطقة شمال غزة التعليمية   حوح                                                         مدرسة أسامة بن زيدإعداد األستاذ محمد المب 
 

ن خط بارليف تشرين أول معارك جوية عنيفة وعبرت القوات المصرية قناة السويس وتدمير حصو 22-6شهدت الفترة  .3

                                   .                                                                                                    والتوغل داخل سيناء

.                                     شيخ وسهل الحولة وبحيرة طبرياتمكنت القوات السورية من دخول هضبة الجوالن وصوال إلي جبل ال. 4

                                                                                               .العربية الجيشان المصري والسوريدعمت بعض الدول . 5

.                                                                           يات المتحدةاتخذ العرب قرارا بتخفيض إنتاج النفط وحظر تصديره للوال. 6

ومع السورين قاتلت قوات حطين والعاصفة جالوت شارك جيش التحرير الفلسطيني في الحرب مع المصرين مثل قوات عين . 7

.                                                                                                                          لقادسيةوالصاعقة وا

                                                                        .         ر لكنه طلب المساعدة من أمريكيانهياأوشك جيش االحتالل على اال. 8

.                                                                 حةقامت أمريكيا بمد جسر جوي وبحري قامت من خالله بمد االحتالل باألسل. 9

                          ضبة الجوالن حتى وصل مشارف دمشقعاد السيطرة على هقلب الموازين واست. استعاد االحتالل كل ما خسره و10

 استطاع االحتالل أيضا من عبور الضفة الغربية لقناة السويس ودمرت قواعد الصواريخ المصرية في تلك المنطقة. . 11

                                                     م ؟                      1973نتائج حرب أكتوبر )تشرين أول( عام س/ أوضح 

 خرقت قد سرائيلإ أن إال النار  إطال ووقف القرار هذا وسوريا مصر قبول ورغم 338 رقم مناأل مجلس قرار صدور. 1

 إعادة.2 .التوسعيةس الجنوبية ما أكد على استمرار سياسة االحتالل السوي منطقة في تواجدها وعززت الشيخ، جبل واحتلت الهدنة

 بروز. 3وتكبيد االحتالل خسائر.   والسوري المصري ناالجيش حققه ما بفعل معنوياته، ورفع العربي، الجندي لدى بالنفس الثقة

                                                . لها الداعمة والدول مريكيةاأل المتحدة الواليات على للضغطسالحا  العربي النفط استخدام أهمية

. تزايد االعتراف بمنظمة التحرير ممثال شرعيا وحيد للشعب الفلسطيني نتيجة قرار القمة العربية المنعقد في الرباط عام 4

 و  الوطنية الثابتة للفلسطينيين. م ودخولها عضو مراقبا في األمم المتحدة واالعتراف بالحق1974

 

 

                                                 س/ علل: قيام المقاومة الفلسطينية بعدد من العمليات ضد االحتالل ؟                                                              

 بسبب اعتدائه على الفلسطينيين في لبنان. 

                                                                                                                              س/ تكلم عن عملية فردان ؟                  

م وسميت بهذا االسم نسبة للشارع الذي نفذت فيه واستشهد فيها ثالثة من قادة منظمة 1973هي عملية قام بها االحتالل عام 

 اصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار في بيروت. التحرير هم: كمال ن

                                س/ متى خرجت منظمة التحرير من األردن ؟                                                                                        

 ا وبين االحتالل. بعد صدمات مسلحة وقعت بينه 1970خرجت بعد أحداث أيلول عام 

                            س/ تكلم عن برنامج النقاط العشر البرنامج السياسي المرحلي ؟                                                                    

م حيث أوجد البرنامج مجاال 1974هو برنامج أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشر التي عقدت في القاهرة عام 

للتحرك السياسي الفلسطيني على الساحة العربية والدولية وأعطى انطباع عن منظمة التحرير أنها أصبحت أكثر إيجابية وواقعية 

م بمنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد 1974وكان من نتائج ذلك اعتراف جامعة الدول العربية واألمم المتحدة عام 

 طينيين. للفلس

م ؟                                                                                                           13/11/1974س/ تكلم عن خطاب ياسر عرفات في األمم المتحدة بتاريخ 

حرير وأدى خطابه إلي تزايد االعتراف م تناول فيه مطالب منظمة الت13/11/1974خطب ياسر عرفات في األمم المتحدة بتاريخ 

 الوحدة الفلسطينية: المقاومة الفلسطينية ، ومشاريع التسوية السلمية.

 م(.1978 -1970الدرس األول: المقاومة الفلسطينية )



 

 15صفحة  منطقة شمال غزة التعليمية   حوح                                                         مدرسة أسامة بن زيدإعداد األستاذ محمد المب 
 

بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين على الصعيد الدولي كما حقق إدانة االحتالل في الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 صري(. م )الجمعية العامة لألمم المتحدة تقر بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتميز العن1975عام  3397في قرار 

                                                                      س/ ما هو موقف العرب من منظمة التحرير الفلسطينية ؟                                                                            

حت تشارك في جميع الجلسات ومؤتمراتها على قدر مساوى م فأصب1976حصلت على عضوية كاملة في الجامعة العربية عام 

 بين سائر الدول العربية األخرى. 

 

                                                                        س/ اذكر نبذة تاريخية عن اتفاقية كامب ديفيد ؟                                                        

م في منتجع كامب ديفيد برعاية 1978م لتسوية مع االحتالل فبدأت المفاوضات في أمريكيا عام 1977دعا ألنور السادات عام 

 رئيس أمريكيا جيمي كارتر وقد استعادت مصر أرض سيناء في هذه االتفاقية وتم تطبيع العالقات السياسية بين مصر واالحتالل. 

                      م ؟                                                                                                   1977التحدي عام س/ علل: تم تشكيل جبهة الصمود و

 السادات االحتالل وتوقيع هدنة كامب ديفيد.  بسبب زيارة

                                                                                                    س/ تكلم عن جبهة الصمود والتحدي ؟                                

م ضمت سوريا والعرا  وليبيا والجزائر واليمن ومنظمة التحرير وأصدرت بيانا أكدت فيه 1977هي جبهة تم تشكيلها عام 

 رفضها لالتفاقية. 

        أكدت فيه رفضها لالتفاقية ؟                                                                                                    س/ علل: أصدرت جبهة الصمود بيانا

 بسبب أنكار االتفاقية للحقو  الفلسطينية وأكدت أن الشعب الفلسطيني ال يقبل بفكرة الحكم الذاتي. 

                                               س/ ما النتائج المترتبة على اتفاقية كامب ديفيد ؟                                                                              

مصر.                                                                                                         . قطعت لدول العربية عالقاتها مع1

                     . تم عزل مصر عن محيطها العربي.                                                                                               2

                               . تم تعليق عضويتها في الجامعة العربية.                                                                                       3

 .تم نقل مقر جامعة الدول العربية من مصر لتونس.4

 

م ؟                                                                                                                         1978س/ ما هي ذريعة االحتالل الجتياح جنوب لبنان عام 

 بسبب قيام منظمة التحرير عدة عمليات من أراضي لبنان بقيادة دالل المغربي. 

                                                                                               س/ تكلم عن عملية سالمة الجليل ؟                         

م بهدف التخلص من المقاومة الفلسطينية في لبنان وسماه االحتالل بعملية 4/6/1982هو عدوان قام به االحتالل على لبنان بتاريخ 

 سالمة الجليل بهدف تأمين مستوطناته في الجليل التي أصبحت صواريخ المقاومة تصلها. 

                                                                                                                                            م ؟        1982س/ ما هو سبب االجتياح اإلسرائيلي للبنان عان 

 بسبب اغتيال سفيره في لندن.

          م ؟                                                                                                                          1982م س/ أوضع اجتياح االحتالل للبنان عا

 80تجلت صورت التضحية للمقاومة في قلعة شقيف وبعد ذلك حوصرت بيروت ودخل االحتالل بيروت الشرقية وفرض حصار 

وأرسلت مبعوثها الغربية ومنع من وصول إي شيء من المساعدات لها وقام بقصفها بعد ذلك تدخلت أمريكيا  يوم على بيروت

فليب حبيب إلقناع المقاومة الفلسطينية من االنسحاب من بيروت واستجابة لنداء الزعامة اللبنانية والعربية خرجت منظمة التحرير 

 م.1978الدرس الثاني: فلسطين في اتفاقية السالم اإلسرائيلية المصرية عام 

 م(.1982-1978لسطينية ، والعدوان الصهيوني على لبنان )الدرس الثالث: المقاومة الف
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  والسودان والجزائر وتونس التي أصبحت مقرا لمنظمة التحرير وبعد خروج من لبنان وتم توزيع قواتها على سوريا والعرا

المقاومة الفلسطينية من لبنان حاصرت قوات االحتالل مخيما صبرا وشاتيال وقصفتها بالمدفعية وتم ارتكاب مجزرة فيها بتاريخ 

 من المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.  3500م استشهد فيها 16/9/1982

  

 في القرن العشرين. دخل مصطلح االنتفاضة معاجم السياسة العالمية ؟  س/ متى

                            س/ علل: لقيت االنتفاضة تأيد واسع من شعوب العالم ؟                                                                            

 يب بسيطة سياسة قمعية مدعومة بأحدث األسلحة.  ألنها جاءت من شعب مدني أعزل واجه بأسال

                               س/ عدد أسباب قيام االنتفاضة األولى ؟                                                                                         

                                                                                                                             . إخراج منظمة التحرير من لبنان.     1أسباب عير مباشرة: 

                                         . سياسة االحتالل تجاه الفلسطينيين وإنشاء روابط القرى.                                                                        2

آخرين فشتعلت االنتفاضة بتاريخ  9منهم وجرح  4قيام شاحنة صهيونية بدهس عمال من جباليا استشهد السبب المباشر: 

 م ويوم تشيع جثمان الشهداء قامت الحشود برمي الحجارة على المواقع الصهيونية وضل الوضع متوتر. 8/12/1987

                              نتفاضة األولى ؟                                                                                                             س/ عدد أهداف اال

                  . المطالبة بالحقو  والثوابت الفلسطينية المتمثلة في إنهاء االحتالل وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.                          1

                            . إطال  سراح األسرى ووقف مصادرة األراضي وبناء المستوطنات.                                                      2

. سحب قوات االحتالل من المدن والمخيمات وإجراء انتخابات ديمقراطية للمجالس البلدية والقروية في الضفة وغزة.                    3

 . المطالبة بوقف سياسة القبضة الحديدية. 4

                                                                                                                              س/ أتكلم عن سياسة القبضة الحديدية ؟                           

سياسة مارسها االحتالل ضد الفلسطينيين تتمثل في اإلبعاد وتكسير العظام وإغال  الطر  وانتهاك حرمة المقدسات وهدم البيوت 

 د من االغتياالت التي طالت عدد من القادة الفلسطينيين. ومنع التجول وعد

                                                                          س/ اذكر بعض القادة الفلسطينيين التي اغتالهم االحتالل ؟                                                                       

م في تونس.                                                                                                                   1988خليل الوزير تم اغتياله عام  . 1

                                                           م في تونس.                           1991. صالح خلف وهايل عبد الحميد وفخري العمري تم اغتيالهم عام 2

 م مالطة.1995. فتحي الشقاقي تم اغتياله 3

                  س/ اكلم عن القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة ؟                                                                               

في البداية غير منظمة ولكن ظهرت هذه الحركة التي وحدت االنتفاضة وضمت فتح والجبهة الشعبية والجبهة  كانت االنتفاضة

 الديمقراطية والحزب الشيوعي. 

          س/ كيف قامت القيادة الوطنية العامة بتوحيد االنتفاضة ؟                                                                        

وتحديد مواعد اإلضراب والعصيان من خالل إصدار البيانات عبر مكبرات الصوت وتوزيع المنشورات والكتابة على الجدران 

 المدني. 

  .م1987عام س/ متى تأسست حركة المقاومة اإلسالمية حماس ؟  

                                                                س/ أوضح انجازات االنتفاضة األولى ؟                                            

  . اعادت االعتراف بمنظمة التحرير ممثل شرعي للفلسطينيين.                                                                       1على الصعيد الدولي: 

م.                                            15/11/1988من إعالن وثيقة استقالل منظمة التحرير  . فكت األردن االرتباط مع الضفة قبل أربع أشهر2
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                      . أجبار االحتالل على قبول التفاوض مع المنظمة.                                                                                3

 . زيادة التكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني. 2. خسائر في اقتصاد االحتالل 1حلي:" على الصعيد الم

                                                     س/ علل: وقوع خسائر كبيرة في اقتصاد االحتالل ؟                                                                                

 بسبب مقاطعة منتجاته وشراء المنتجات الوطنية البلدية الوطنية. 

                             س/ علل: إنشاء روابط القرى ؟                                                                                                  

  لتكون بديال عن منظمة التحرير الفلسطينية.

  خالل سنوات ألف فلسطيني ومثلهم من الجرحى  120استشهد في االنتفاضة األولى أكثر من ألفي فلسطيني وتم أسر

 االنتفاضة الست. 

  .من مميزات االنتفاضة األولى: أن المرأة الفلسطينية كان لها دورا كبيرا في فعالياتها 

 

م ؟                                                                          1991س/ ما هي الظروف التي أدت لعقد مؤتمر مدريد لسالم عام 

 الخسائر باقتصاده وفقدانه السيطرة على الوضع وإحراجه دوليا. فشل االحتالل في سياسته القمعية بحق االنتفاضة األولى والحا  

                              س/ تكلم عن مؤتمر مدريد ؟                                                                                                     

حيث قامت به أمريكيا ودعت إليه إسرائيل وسوريا واألردن ومنظمة  م1991مؤتمر حدث في مدريد عاصمة إسبانيا عام 

 التحرير. 

                            س/ علل: عقد مؤتمر مدريد ؟                                                                                                    

 من خالل مفاوضات مباشرة بين األطراف.  338و242مجلس األمن رقم رتكز على قراري من أجل تحقيق تسوية سلمية شاملة ت

                         س/ علل: أكدت أمريكيا على أن يكون الوفد الفلسطيني القادم إلي المؤتمر ضمن الوفد األردني ؟                                      

 بسبب إصرار إسرائيل على ذلك. 

                                                  ما النتيجة المترتبة على المفاوضات التي أجريت بعد مؤتمر مدريد بين إسرائيل وفلسطين ؟ س/

 م. 9/9/1993واالعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير بتاريخ  1993توقيع اتفاقية أوسلو عام 

                                                                                                                                 س/ تكلم عن أوسلو ؟           

مفاوضات سرية بين منظمة التحرير وإسرائيل في العاصمة النرويجية أوسلو استمرت عام ونصف وتم توقيع االتفاقية في البيت 

 كلينتون. ن بحضور ياسر عرفات وإسحا  رابين برعاية الرئيس األمريكي بيل األبيض في واشنط

                         س/ متى انسحب االحتالل من غزة وأريحا ؟                                                                                        

 م وأصبحت مقر للسلطة الوطنية الفلسطينية. 5/7/1994م ودخل ياسر عرفات غزة بتاريخ 1994انسحب عام 

          س/ أوضح كيف تم تقسيم غزة والضفة الغربية ؟                                                                                    

.          %3اريا للسلطة وهي مركز المدن الرئيسية في الضفة الغربية ما عدا الخليل وساحتها ال تتجاوز .المنطقة )أ(: تخضع أمنيا وإد1

.                                                  %27-26. المنطقة)ب(: تخضع إداريا للسلطة وأمنيا لالحتالل وهي مناطق القرى والريف وهي نحو2

 . %70منيا وإداريا لالحتالل تشمل المستوطنات والمناطق الحدودية وهي نحو . المنطقة)ج(: تخضع أ3

                  س/ عدد مؤسسات السلطة الفلسطينية ؟                                                                                            

م.                                                        1996شعب الفلسطيني وتشكلت بعد انتخابات عام . المجلس التشريعي: وهي السلطة التشريعية لل1

           م ويقوم بتعين رئيس السلطة.                                                                                               2003تم تشكيله عام . مجلس الوزراء: 2

 الدرس الخامس عملية السالم ، وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 
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                                           . األجهزة األمنية: ومهمتها تحقيق النظام واألمان العام.                                                                       3

م ومحكمة العدل 1995من رئيس السلطة عام  . السلطة القضائية: تشمل أنواع المحاكم كافة وتم إنشاء محكمة أمن الدولة بقرار4

 العليا المكونة من خمسة قضاه فلسطينيين. 

                             س/ عدد إنجازات السلطة الفلسطينية ؟                                                                                      

 اإلشراف على التعليم والثقافة والصحة واالقتصاد والزراعة والصناعة والتجارة والعمل والحكم المحلي. 

 

                             س/ عدد أسباب قيام االنتفاضة الثانية ؟                                                                                        

. حالة اإلحباط التي سادت الشارع الفلسطيني بفعل عدم التزام االحتالل بالحقو  للشعب الفلسطيني وبما تم توقيعه في أوسلو.     1

     .             338و 242و 194. محاولة أمريكيا واالحتالل فرض حل على الفلسطينيين بعيد عن القرارات الشرعية الدولية 2

. استمرار سياسة االحتالل القمعية ومصادرة األراضي وتهويد القدس ورفض اإلفراج عن األسرى ودخول األقصى.                    3

 م اقتحم زعيم حزب الليكود أرئيل شارون ساحات المسجد األقصى. 28/9/2000. السبب المباشر: في تاريخ 4

                                                                                                   س/ تكلم باختصار عن انتفاضة األقصى ؟  

حدثت بعد دخول شارون لألقصى فشهد األقصى صدامات بين المصلين واالحتالل وسقط عدد من الشهداء والجرحى ثم امتدت 

 يد من العمليات وتشكلت لجنة المتابعة العليا الوطنية اإلسالمية. وحدث عدلكافة الوطن وتميزت االنتفاضة بطابعها العسكري 

ضد انتفاضة األقصى ؟                                                                                            س/ أوضح سياسات االحتالل

      . إغال  الطر  الواصلة بين المدن والقرى بالسواتر الترابية أو البوابات الحديدية ونصب الحواجز العسكرية.                         1

                                                           . تدمير البنية االقتصادية للشعب الفلسطيني.                                                                                 2

. اقتحام القرى والمدن والمخيمات وفرض حظر التجول واعتقال بعض لقادة واغتيال أبي علي مصطفى أمين عام الجبهة 3

                                            الشعبية لتحرير فلسطين في رام هللا وأحمد ياسين مؤسس حركة حماس.                               

م.                                                                             2002. هدم المنازل وإغال  مقرات السلطة وارتكاب مجزرة جنين عام 4

بيرسي العسكري في فرنسا لتلقي العالج . حصار ياسر عرفات في مقر المقاطعة نحو عامين وتدهورت صحته ونقل لمستشفى 5

وأقيمت مراسم تشيع جثمانه في فرنسا ومصر بحضور زعماء العرب م 11/11/2004حتى استشهد في ظروف غامضة بتاريخ 

 ثم تم تشيع جثمانه في رام هللا ودفن في مقر المقاطعة. 

                                                                      س/ ما النتيجة المترتبة على نصب الحواجز العسكرية ؟                 

 لجوء الفلسطينيين للسير لمسافات طويلة وتعرضهم إلطال  النار والتفتيش وإجبارهم على االنتظار أو العودة. 

                                                                            س/ بيّن سياسة االحتالل في تدمير اقتصاد الشعب الفلسطيني ؟                             

تجريف األراضي الزراعية وشل الحركة التجارية والصناعية والسياحية ومنع الموظفين من الوصول ألماكن عملهم وطرد 

 العمال وعزل القدس وتهويدها. 

فات ؟                                                                                                           س/ اذكر بعض المحطات التاريخية بعد رحيل ياسر عر

  م وأصبح محمود عباس رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.                                                                2005. أجريت انتخابات في عام 1

  م.2008ه على غزة وفرض عليها حصار منذ ن. انسحاب االحتالل من غزة وهدم مستوطناته وعلى الرغم من ذلك استمر عدوا2

م ونشب عنه سلطتين إحداهما في غزة واألخرى في الضفة وجرت محاوالت إلنهاء االنقسام 2007. حدوث انقسام داخلي عام 3

 الوفا  لغزة. م وتوج بزيارة حكومة 2017كان آخرها عام 

 م.2000الدرس السادس: االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 
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               س/ أوضح ما أكد عليه برنامج محمود عباس االنتخابي المعروف ببرنامج العمل الوطني ؟                                               

أكد على: التمسك بالثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون والتمسك بخيار السالم االستراتيجي واستنهاض 

 طاقات الشعب الفلسطيني في الحصول على االستقالل والدفاع عن القدس ومتابعة وضع األسرى. 

                                                                                                           م ؟   2014أعدد االتفاقيات التي وقعت عليها فلسطين عام  س/

اتفاقيات تتعلق بحقو  اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي العام اتفاقيات بيئية تخص 

دة روما للمحكمة الجنائية الدولية واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة الموارد الطبيعية والتسلح ومعاه

 واتفاقية حقو  الطفل واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

  م. 31/10/2011أصبحت فلسطين عضو كامال في منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة اليونسكو بتاريخ 

  م. 2012أصبحت فلسطين دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة لألمم المتحدة 

  م. 2017تم االعتراف بفلسطين عضو في الشرطة الدولية اإلنتربول عام 

 # وكل هذا مكن فلسطين من تعزيز مكانتها الدولية والقانونية# 

 الدعاء لنا تم بحمد هللا وتوفيقه


