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ٌٍؼبَ  األٚياٌفصً اٌذساعٟ  اٌؼبششٌٍصف  ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش جغشاف١خ فٍغط١ٓفٟ ِبدح  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 أرض فلدطين./ول الوحدة األ
 فلدطين الموقع والحدود والمداحظ.الدرس األول : 

 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

 ............................ .تقع فمسطين في قارة -1
 . .......و...............و.................................تتوسط فمسطين ثالث قارات -2
 ............................ .الجزء الشمالي الشرقي من قارة في تقع فمسطين -3
 .2مك.......................تبمغ مساحة فمسطين -4
 ..... ................موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض ىو الموقع -5
 .......................الجنوبي تقع فمسطين بالنسبة لبالد الشام في الجزء -6
 ..........................يطل البحر األبيض المتوسط عمى فمسطين من جية -7
 ........................البحر الذي يطل عمى فمسطين من ناحية الجنوب ىو البحر -8
 ..... .............من الدول العربية األفريقية المجاورة لفمسطين -9

 . .............................الدولة العربية الوحيدة التي يمر بيا خط االستواء -11
 عدد الدول العربية في الجناح اآلسيوي.......................... . -11
 حرر صالح الدين األيوبي القدس من الفرنجة عام................م . -12
 بحر المتوسط ميناء....................... .أشير موانئ فمسطين التجارية عمى ساحل ال -13
 البحر الذي يطل عمى فمسطين من ناحية الشرق ىو البحر........................... . -14
 قام االنتداب البريطاني برسم حدود لفمسطين بتأثير من....................... . -15
 ...........كم.طول حدود فمسطين مع الجميورية المبنانية........ -16
 الدولة العربية التي تحد فمسطين من ناحية الشرق دولة ................... . -17
 تبدأ الحدود الفمسطينية األردنية من الشمال عند التقاء نير....................... . -18
 يبمغ طول ساحل فمسطين عمى خميج العقبة....................كم. -19
 الحدود الفمسطينية المصرية ....................كم.يبمغ طول  -21
 تمتد فمسطين بشكل طولي من الشمال إلي.......................... . -21
 .االستواءتمتد فمسطين فمكيًا بين دائرتي عرض......... شمال خط  -
 

 

اشراف مشرفو مبحث الدراسات االجتماعية      1 1 إعداد جلنة مبحث الدراسات االجتماعية 
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 تقع فمسطين بين خطي طول .............و........... شرق خط غرينتش. -22
ريا ولبنان يطمق عمى مفيوم الوحدة الجغرافية التي تضم فمسطين واألردن وسو  -23

 ......... .بالد...
 البحيرة التي تحد فمسطين من الجية الشمالية الشرقية ىي بحيرة.................. . -24

( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ   ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

                                                                                                           -اإلجبثخ اٌخبغئخ:

 تقع فمسطين في الجزء الجنوبي الشرقي لقارة آسيا.)       (   -1
 ين من ناحية الشرق.يحد البحر المتوسط فمسط)       (    -2
 يعتبر البحر المتوسط جسر بحري يربط فمسطين بالدول األوروبية.)       (   -3
 تقع فمسطين في الجناح األفريقي لموطن العربي.)       (    -4
 تعد فمسطين حمقة الوصل البرية الوحيدة التي تربط بين قارة آسيا وأفريقيا.)       (    -5
 ولتي سوريا والعراق من الدول العربية الواقعة في قارة افريقيا.تعد د)       (   -6
 تعتبر الجميورية الجزائرية الدولة العربية الوحيدة التي يمر بيا خط غرينتش.)       (   -7
 تقع فمسطين في الجزء الجنوبي الغربي لبالد الشام.)       (  -  8
 دولة. 12افريقيا يبمغ عدد الدول العربية في قارة )       (   -9

 تشرف فمسطين عمى البحر األحمر من جية الجنوب.)       (    -11
الموقع الذي يتميز بمكانة سياسية واقتصادية وعسكرية محميًا وعالميًا ىو الموقع )       (   -11

 االستراتيجي.
 كم.79يبمغ طول حدود فمسطين مع الجميورية السورية )       (    -12
 تقع الجميورية السورية بالنسبة لفمسطين في الجية الشمالية الغربية.)       (   -13
 يحد فمسطين من الجنوب خميج العقبة.)       (    -14
 يعتبر خميج العقبة البوابة البحرية الجنوبية لفمسطين.)       (    -15
 طابا عمى خميج العقبة. تبدأ الحدود الفمسطينية المصرية جنوبًا من منطقة)       (   -16

                                                                                                                                     -:أخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ -

  (.تونس –فمسطين  –الجزائر –)مصر                                    من دول بالد الشام-1
 تقع فمسطين بالنسبة لبالد الشام في الجزء-2

 (. الشمالي الغربي -الشمالي الشرقي-الجنوبي الغربي-الجنوبي الشرقي)                           
 (.  لبنان-سوريا-مصر -األردن)                          أطول حدود فمسطين البرية مع دولة-3
  .(العراق-المغرب-مصر-)الجزائرمن الدول العربية في الجناح اآلسيوي                       -4

 العاشرمادة اثرائية يف مادة جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر للصف 

اشراف مشرفو مبحث الدراسات االجتماعية      2 2 إعداد جلنة مبحث الدراسات االجتماعية 
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المسمم الذي حرر فمسطين من الفرنجة ىوالقائد  -5 
 (.سيف الدين قالوون-صالح الدين األيوبي-بيبرس-قطز)                    

 العراق(.-مصر–االردن  -)لبنان                            يحد فمسطين من الشمال           -6
 (.كم76-كم79-كم224-كم361)              يبمغ طول الحدود الفمسطينية مع االردن حوالي-7
 تنتيى الحدود الفمسطينية  االردنية من ناحية الجنوب بساحل -8

 .نير اليرموك(-بحر العرب-البحر األحمر-)البحر المتوسط                                        
 (.كم76-كم79-كم224-كم361)               يبمغ طول ساحل البحر المتوسط في فمسطين-9
                                                                                                                                     -:ثُ رفغش -

 .أىمية الموقع الجغرافي لفمسطين-1
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 .م1948األىمية التجارية واالقتصادية لميناء حيفا عام -2    
................................................................................................ 

................................................................................................ 
 قيام االنتداب البريطاني برسم الحدود الفمسطينية.  -3    

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

 أىمية معرفة الموقع الفمكي لفمسطين.-4   
................................................................................................ 
................................................................................................ 

                                                                                                                                     -:ػشف اٌّصطٍخ اٌزبٌٟ -

 .........................................................................................:........الموقع الجغرافي-1

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

 .........................................................................................:...........الموقع الفمكي-2

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

 ......................................................................................:.......الموقع االستراتيجي-3

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

 

 

 

 

 

 

 مادة اثرائية يف مادة جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر للصف العاشر
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                                                                                                                                     -:ِبإٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٝ -

  .األىمية االستراتيجية لموقع فمسطين  -2

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

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

  . اف فمسطين عمى البحر األحمر من الجية الجنوبيةاشر  - 2

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

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

 

  .األىمية التاريخية لموقع فمسطين  - 3     

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

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

  وقوع فمسطين بين البحر المتوسط غربًا ونير األردن شرقًا. - 4     

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

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

                                                                                                                                     -:ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخأجت  -

 اذكر األىمية االستراتيجية لموقع فمسطين.-1
........................................................................................................................... 

 

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

 .ألىمية التاريخية لموقع فمسطينبين ا-2
........................................................................................................................... 

 

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

 ٚظخ اِزذاد اٌذذٚد اٌفٍغط١ٕ١خ األسد١ٔخ ِٓ شّبي فٍغط١ٓ ٌجٕٛثٙب. -3     

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

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

 

 :ألصش اٌذذٚدإٌٝ سرت دذٚد فٍغط١ٓ ِٓ أغٛي  اٌذذٚد   -4    

 البحر المتوسط.)       (   -            األردن.)       (    -          مصر.)       (   - 
 خميج العقبة.)       (   -             لبنان.)       (    - سوريا.         )       (   - 
 
 
 

 مادة اثرائية يف مادة جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر للصف العاشر

اشراف مشرفو مبحث الدراسات االجتماعية      4 1 إعداد جلنة مبحث الدراسات االجتماعية 
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  دذد ػٍٝ خش٠طخ فٍغط١ٓ اٌصّبء اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ ا٢ر١خ: -  5  

 

 اٌجذش اٌّزٛعػ. -

 خ١ٍج اٌؼمجخ. -

 ثذ١شح غجش٠ب. -

 اٌجذش ا١ٌّذ. -

 عٛس٠ب. -

 ٌجٕبْ. -

 ِصش. -

 األسدْ. -

 ٔٙش األسدْ. -

 اٌّٛلغ اٌفٍىٟ ٌفٍغط١ٓ. -

 

 

 
 أِبِه خش٠طخ اٌٛغٓ اٌؼشثٟ اٌصّبء دذد ػ١ٍٙب اٌّٛالغ اٌجغشاف١خ ا٢ر١خ: -6
 اٌؼشاق.  –ِصش.   –اٌجضائش.     –ظًٍ ثالد اٌشبَ.          –     فٍغط١ٓ.   –     ثذش اٌؼشة.   -

 اٌخ١ٍج اٌؼشثٟ. –خػ غش٠ٕزش.   –دائشح االعزٛاء.         –اٌغؼٛد٠خ.      –اٌجذش األدّش.     –

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مادة اثرائية يف مادة جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر للصف العاشر

اشراف مشرفو مبحث الدراسات االجتماعية      5 1 الدراسات االجتماعيةإعداد جلنة مبحث  
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 وقع على خريطة العالم الصماء المىاقع الجغرافية اآلتية: -7
 اٌّذ١ػ األغٍغٟ.  -  اٌّذ١ػ إٌٙذٞ.  - لبسح أٚسٚثب. –لبسح أفش٠م١ب.    –لبسح آع١ب.    -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبعزخذاَ اٌمٍُ ٚاٌّغطشح دذد ػٍٝ خش٠طخ فٍغط١ٓ اٌصّبء اٌّٛلغ اٌفٍىٟ ٌفٍغط١ٓ: -8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مادة اثرائية يف مادة جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر للصف العاشر

اشراف مشرفو مبحث الدراسات االجتماعية      6 1 إعداد جلنة مبحث الدراسات االجتماعية 
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 أرض فلدطين.الوحدة األول /
 تضاريس فلدطين.:  الدرس الثاني

 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

 . متراً ...................يبمغ انخفاض منطقة البحر الميت حوالي  -1
 . ......أعمى جبال فمسطين ىو جبل................-2
 . ....................الساحمي الفمسطيني بشكل موازي لساحل البحر يمتد السيل-3
 .2كم....................تبمغ مساحة السيل الساحمي الفمسطيني -4    

 . ..........................يبدأ السيل الساحمي الشمالي من رأس الناقورة حتي جبل-5
 . ...............................جبالو يقع سيل مرج بن عامر بين جبال الجميل -6
 شرقًا.......................تنحصر المرتفعات الجبمية بين السيل الساحمي غربًا و-7
 يعد جبل النبي صموئيل أعمى جبال مدينة....................... .-8
 .تراً يبمغ ارتفاع جبل جرزيم....................م-9

 الحولة شمااًل وحتي خميج............. جنوبًا.تمتد األغوار من سيل -11
 .2تبمغ مساحة البحر الميت.................كم-11
 جفف االحتالل الصييوني بحيرة الحولة عام ..................م.-12
 تقع منطقة األغوار بالنسبة لفمسطين في الجية................. .-13
 لمدينة........................ .يقع سيل صانور في الجنوب الشرقي -14
 من أمثمة السيول الداخمية في فمسطين.......................... .-15
 الفمسطيني الشمالي أنيار مثل..........و.......... . الساحمييجري في السيل -16
 منيا..........و........... الفمسطينيةيضم السيل الساحمي الجنوبي عدد من المدن -17
 .2تبمغ مساحة سيل مرج بن عامر...................... كم-18
 ......................... .ىتمتد المرتفعات الجبمية في فمسطين من الشمال إل-19
 يطمق عمى تربة البحر المتوسط الحمراء اسم........................ .-21

 .......... وجبال.............. .ُتقسم المرتفعات الجبمية في فمسطين إلي جبال.....-21    
 تمتد جبال الجميل من الحدود المبنانية حتي سيل.................... .-22
 أشير جبال الجميل جبل.................... .-23

 

 العاشرمادة اثرائية يف مادة جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر للصف 

اشراف مشرفو مبحث الدراسات االجتماعية      17 إعداد جلنة مبحث الدراسات االجتماعية 
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 تمتد الجبال الوسطي من سيل مرج بن عامر شمااًل حتي .............جنوبًا.-24
 .تريبمغ ارتفاع جبل العاصور................م-25
 .تريبمغ ارتفاع جبل النبي صموئيل....................م-26
 النبي يونس في بمدة..................... .يقع جبل -27
 من المدن الجبمية في فمسطين................و..................... . -28
 أشير مدن حوض نير األردن .......................... .-29
 أعمى بحار العالم مموحة  البحر....................... .-31
 .........كم.أقصى عرض لمبحر الميت ىو...-31
 يمتد وادي الجيبي ووادي عربة من جنوب البحر الميت حتي................... .-32
 يفصل بين وادي الجيبي ووادي عربة جبل............................ .-33
 أشير مدن وادي الجيبي ووادي عربة مدينة.................... .-34
 .2الحولة....................كمتبمغ مساحة بحيرة -35
 حول االحتالل الصييوني بحيرة الحولة إلي سيل...................... .-36
 تأخذ صحراء النقب شكل مثمث قاعدتو في الشمال ورأسو عند خميج.............. .-37

 
( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ   ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

                                                                                                           -اإلجبثخ اٌخبغئخ:

 تمتد تضاريس فمسطين بشكل طولي من الشمال إلي الجنوب.)       (   -1
 مترًا عن مستوي سطح البحر.1218الجرمق يبمغ ارتفاع جبل )       (    -2
 يمتد السيل الساحمي الفمسطيني من رأس الناقورة شمااًل حتي غزة جنوبًا.)       (   -3
 كم.224يبمغ طول السيل الساحمي الفمسطيني حوالي )       (    -4
 يجري نير العوجا في السيل الساحمي الشمالي من فمسطين.)       (    -5
 تقع مدينة القدس من ضمن السيل الساحمي الفمسطيني.)       (   -6
 يعد سيل مرج بن عامر من السيول الداخمية في فمسطين.)       (   -7
 يقع سيل البطوف شمال شرق مدينة الناصرة.)       (  -  8
أعمى جبال مدينة يعد جبل تل العاصور سط الحمراء في المرتفتسود تربة البحر المتو )       (   -
 القد

 مادة اثرائية يف مادة جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر للصف العاشر

الدراسات االجتماعيةاشراف مشرفو مبحث       18 إعداد جلنة مبحث الدراسات االجتماعية 
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 تقع مدينة أريحا جنوب البحر الميت.)       (   -9

 كم.58البحر الميت حوالييبمغ طول )       (   -11
 يصب وادي عربة في البحر الميت.)       (    -11
 تمتد المرتفعات الجبمية في وسط وشمال فمسطين.)       (    -12
 تقع ىضبة النقب في شمال فمسطين.)       (   -13
 األوسط.يعد نيرا الزرقاء والعوجا من األنيار التي تجري في السيل الساحمي )       (    -14
 الطور من جبال مدينة الخميل. و يعد جبمي المكبر)       (   -15
 يعد البحر الميت ظاىرة نادرة في العالم.)       (    -16
 استغل الفمسطينيون بحيرة طبريا بالزراعة وصيد األسماك قبل تجفيفيا.)       (    -17
 تتخذ ىضبة النقب شكل المثمث.)       (   -18

                                                                                                                                     -:اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓأخزش  -

  (.نابمس -يافا -عكا -حيفا)مدينة     ىحت يبدأ السيل الساحمي األوسط من جبل الكرمل -1
 يجري في منطقة السيل الساحمي الجنوبي النير الذي -2

 (. نير العوجا –نير المقطع  -نير روبين -الزرقاءنير )                                          
 (.  55-52-35 -25)                         2تبمغ مساحة سيل البطوف حوالي...كم -3
  (.اريحا-صفد-نابمس-القدس)مدينةمن المدن التي تقع في الجبال الشمالية من فمسطين  -4
  (.نابمس -يافا -عكا -حيفا)يعد جبل عيبال أعمى جبال مدينة                             -5
 (. 1218-1121-1112-1115)يبمغ ارتفاع جبل النبي يونس...مترًا                  -6
                                                                 حوالي...........مترانخفض مستوي مياه البحر الميت في العقود الثالثة األخيرة  -7

      (25- 54-28-87.) 
  (.األسود-األحمر-المتوسط -الميت)يصب وادي الجيبي في البحر                         -8
  (.الجنوب-الشمال-الشرق-الغرب)يمتد السيل الساحمي بالنسبة لفمسطين في جية        -9

-القدس-الجميل-الخميل)                           يوجد جبل الجرمق ضمن جبال -11
 (. نابمس

 كل ما يمي من جبال فمسطين الوسطى ماعدا -11
 جبال الجميل(.-جبال الخميل-جبال القدس-)جبال نابمس                                       
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                المظير التضاريسي الذي يمثل نصف مساحة فمسطين -12

  (.النقبىضبة -األغوار-الجبال-السيل الساحمي)     
  (.رفح -بئر السبع –القدس  -أريحا)                أشير مدن ىضبة النقب      -13
 كل مايمى من منطقة حوض نير األردن ماعدا      -14

  (.وادي عربة –نير األردن -بحيرة طبريا-سيل الحولة)                                            
                                                                                                                                     -:ثُ رفغش -

 تنوع تضاريس فمسطين رغم صغر مساحتيا.  -1
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 في الشمال. يمتاز السيل الساحمي بضيقو  -2
................................................................................................ 

................................................................................................ 
 يتمتع السيل الساحمي الفمسطيني بأىمية اقتصادية كبيرة.  -3

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

 تعد منطقة السيل الساحمي الفمسطيني منطقة تجارية وسياحية.   -4
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 تعد جبال الجميل منطقة ميمة في فمسطين. -5
................................................................................................ 

................................................................................................ 
 تتمتع المرتفعات الجبمية بأىمية اقتصادية وسياحية.   -6

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

 تمتاز األغوار بدفئيا في فصل الشتاء وارتفاع درجة الحرارة صيفًا.  -7
................................................................................................ 

................................................................................................ 
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 قة األغوار بارتفاع نسبو مموحة تربتيا.تتميز منط  -8

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

................................................................................................ 
 تسمية األغوار بيذا االسم.  -9

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

................................................................................................ 
 يواجو البحر الميت مشكمة الجفاف.  -11

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

 تسمية جبل المكبر بيذا االسم.   -11
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 أىمية األغوار في فمسطين. -12
................................................................................................ 

................................................................................................ 
 أىمية ىضبة النقب في فمسطين.   -13

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

                                                                                                                                     -:ػشف اٌّصطٍخ اٌزبٌٟ -

 .....................................................................................:..............السيل الساحمي-1

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

 ..................................................................................:..................السيل الداخمي-2

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

                                                                                                                                     -:ِبإٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٝ -

  .اقتراب السالسل الجبمية من السيل الساحمي شماالً   -

........................................................................................................................... 
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                                                                                                                                     -:أجت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ -

 .اذكر أنواع التربة في السيل الساحمي في فمسطين-1
........................................................................................................................... 

 

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

 .قسام السيل الساحمي الفمسطينيعدد أ-2
........................................................................................................................... 

 

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

 

 صٕف أعّبء اٌّظب٘ش اٌزعبسع١خ فٟ فٍغط١ٓ ِغ روش اِزذاد وً ِٕٙب.-3

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

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

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

 

 ث١ٓ :اٌججبي اٌشّب١ٌخ ٚاٌججبي اٌٛعطٟ فٟ فٍغط١ٓ ِٓ د١ث: لبسْ -4

 أ١ّ٘زٙب.–أػٍٝ ججً ف١ٙب.      –االِزذاد.     -

 

 

 األهمية أعلى جبل فيها االمتداد الجبال

  الجبال الشمالية

 

 

  

  ىالجبال الىسط

 

 

  

 

 .بين اإلجراءات الصييونية في منطقة األغوار-5
........................................................................................................................... 

 

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

 .المخاطر الناجمة عن التراجع المستمر في منسوب البحر الميتعدد  -6
........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 
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 .صنف السيول الداخمية في فمسطين-7
........................................................................................................................... 

 

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

 أقسام منطقة األغوار في فمسطين.اذكر -8
........................................................................................................................... 

 

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

 

 .اقترح حمول لحماية البحر الميت من الجفاف-9
........................................................................................................................... 

 

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

 جراءات الصييونية في منطقة األغوار.إلوضح ا-11
........................................................................................................................... 

 

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

 .بين السياسة التي اتبعتيا الحكومة الفمسطينية لمحفاظ عمى منطقة األغوار-11
........................................................................................................................... 

 

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

 

 عمل االحتالل الصييوني عمى تجفيف بحيرة الحولة. كيف-12
........................................................................................................................... 

 

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

 اذكر مميزات ىضبة النقب.-13
........................................................................................................................... 

 

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

 عدد أىم القبائل التي تسكن ىضبة النقب.-14
........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 
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فٟ ِبدح جغشاف١خ فٍغط١ٓ ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش ٌٍصف اٌؼبشش اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍؼبَ  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 أرض فلدطين.الوحدة األول /
 .مناخ فلدطين: الدرس الثالث

 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

 ....................................تقع فمسطين ضمن المنطقة المدارية والمنطقة-1
 . شمال خط األستواء ............و............تقع فمسطين بين دائرتي عرض-2
 . ..........................و شتاء صيفاً  يتميز صيف مناخ البحر المتوسط بأنو جاف معتدل-3
 ..................................يحتفل العالم باليوم العالمي لألرصاد الجوية بتاريخ-4
 ............ ..............أبرد شيور السنة في فمسطين شير-5
 ..................و.............تأتي الكتل اليوائية القارية الباردة من يابس قارتي-6
 ......................... . مصدر الكتل اليوائية القطبية -7
 .........................تيب الرياح الشرقية والشمالية الشرقية في أواخر فصل-8
 .........................الشرقية في فصل الشتاء بأنيا رياحتمتاز الرياح -9

 ................تسقط األمطار عمى فمسطين في فصل-11
 . ...........................تسقط األمطار المتأخرة عمى فمسطين في فصل-11
 ................................... تسقط األمطار المبكرة عمى فمسطين في فصل-12

                                                                                                           -( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ اإلجبثخ اٌخبغئخ:  ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

 فمسطين من منطقة ألخري.تختمف الظروف المناخية في )       (   -1
 تمتد المرتفعات الجبمية في فمسطين من الشمال إلى الجنوب.)       (    -2
كمية األمطار الساقطة عمى السفوح الشرقية من جبال فمسطين أكثر من السفوح )       (    -3

 الغربية.
 يعد شير تموز أحر شيور السنة في فمسطين.)       (   -4
 يكون ىواء الكتل القارية الباردة جاف.)       (    -5
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الغربية عمى فمسطين عمى شكل أنسمة قادمة من تيب الرياح الغربية والشمالية )       (   -6

 .البحر األحمر
 تيب الرياح الغربية والشمالية الغربية عمى فمسطين لياًل.)       (   -7
 الرياح الشرقية تيب عمى فمسطين قبل مرور المنخفضات الجوية.)       (    -8
 %.72تصل نسبة األمطار الساقطة عمى فمسطين)       (    -9
                                                                                                                                     -:رفغش ثُ -

 .أىمية معرفة المناخ والطقس-1
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 .تنوع المناخ في فمسطين رغم صغر مساحتيا   -2
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 بمية.زيادة كمية األمطار الساقطة عمى السواحل الغربية لممرتفعات الج-3
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 قمة األمطار الساقطة عمى السواحل الشرقية لفمسطين. -4
................................................................................................ 

................................................................................................ 
 .في فمسطين أىمية متابعة حالة الطقس -5

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

................................................................................................ 
 تباين درجات الحرارة في فمسطين من شير آلخر ومن منطقة آلخري.-6
................................................................................................ 

................................................................................................ 
 درجة مئوية.21يبمغ متوسط درجة الحرارة السنوي في السيل الساحمي -7

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

................................................................................................ 
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 درجة مئوية.16متوسط درجة الحرارة السنوي في المناطق الجبمية -8

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

................................................................................................ 
 درجة مئوية.23يبمغ متوسط درجة الحرارة السنوي في األغوار-9

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

 درجة مئوية.23تبمغ متوسط درجة الحرارة السنوي في ىضبة النقب  -11
................................................................................................ 

................................................................................................ 
 يتباين الضغط الجوي في فمسطين بين فصمي الصيف والشتاء.  -11

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

 .في فمسطين يزداد معدل سقوط األمطار عمى المناطق الساحمية والجبمية   -12
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 .فمسطينة من قمة معدل سقوط األمطار عمى المناطق الشرقية والجنوبي  -13
................................................................................................ 
................................................................................................ 

                                                                                                                                     -:ػشف اٌّصطٍخ اٌزبٌٟ -

 ................................................................................................:..............المناخ-1

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

 ...........................................................................................:..................الطقس-2

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

 ...................................................................................:..............المناطق الحرارية-3

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

 

 

 

 

 

 

 

 احلديث واملعاصر للصف العاشرمادة اثرائية يف مادة جغرافية فلسطني وتارخيها 
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 ........................................................................................:..................ظل المطر-4

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

 ..................................................................................:..............الرياح الخماسينية-5

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

 ...............................................................................:..................المناخي اإلقميم-6

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

                                                                                                                                     -:ِبإٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٝ -

 .ضمن المنطقة المدارية والمعتدلة وقوع فمسطين  -2

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

 امتداد فمسطين عمى ساحل البحر المتوسط. -2

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

 

  امتداد السالسل الجبمية في فمسطين من الشمال إلى الجنوب وارتفاعيا. -3

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

 خضوع فمسطين لتأثير مركز الضغط الجوي المداري الشمالي المرتفع األزوري صيفًا.  -4

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

 تراجع مركز الضغط الجوي المداري نحو الجنوب. -5

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

 

  ىبوب كتل قارية من الشمال الغربي إلى فمسطين. -6

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

                                                                                                                                     -:أجت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ -

 عدد عناصر المناخ.-1
........................................................................................................................... 

 

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

 ألغبَ اٌىزً اٌٙٛائ١خ اٌزٟ رزأثش ثٙب فٍغط١ٓ فٟ فصً اٌشزبء. اروش-1

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

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

 ٔٛاع اٌش٠بح اٌزٟ رٙت ػٍٝ فٍغط١ٓ فٟ فصً اٌص١ف.ػذد أ-3

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

........................................................................................................................... 
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 بين مميزات الرياح الجنوبية الغربية المرافقة لممنخفضات الجوية في فصل الشتاء.-4
........................................................................................................................... 

 

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

 األمطار التي تسقط عمى فمسطين حسب فترات سقوطيا.صنف -5
........................................................................................................................... 

 

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

 

لبسْ ث١ٓ: اٌش٠بح اٌغشث١خ ٚاٌشّب١ٌخ اٌغشث١خ ٚاٌش٠بح اٌششل١خ ٚاٌشّب١ٌخ اٌششل١خ  ٚاٌش٠بح -6

 اٌخّبع١ٕ١خ ِٓ د١ث:

 إٌزبئج اٌّزشرجخ ػ١ٍٙب. –اٌجٙخ اٌزٟ رٙت ِٕٙب.    -

 ٚجٗ اٌّمبسٔخ                     

 اٌش٠بح

 

 ِٕٙب اٌجٙخ اٌزٟ رٙت

 

 إٌزبئج اٌّزشرجخ ػ١ٍٙب

  اٌغشث١خ ٚاٌشّب١ٌخ اٌغشث١خ 

 

 

 

  اٌششل١خ ٚاٌشّب١ٌخ اٌششل١خ

 

 

 

  اٌخّبع١ٕ١خ

 

 

 

 لبسْ ث١ٓ: ال١ٍُ اٌجذش اٌّزٛعػ ٚاالل١ٍُ اٌشجخ اٌصذشاٚٞ ٚاالل١ٍُ اٌصذشاٚٞ  ِٓ د١ث:-7

 .و١ّخ األِطبس –إٌّبر.              –إٌجبد.            –أ٠ٓ ٠غٛد.            -

 االل١ٍُ                   
 

 ٚجٗ اٌّمبسٔخ

 

 اٌجذش اٌّزٛعػ 

 

 اٌشجخ اٌصذشاٚٞ

 

 اٌصذشاٚٞ   

  أ٠ٓ ٠غٛد

 

 

  

  إٌّبر

 

 

  

  إٌجبد

 

 

  

  و١ّخ األِطبس
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فٟ ِبدح جغشاف١خ فٍغط١ٓ ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش ٌٍصف اٌؼبشش اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍؼبَ  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 أرض فلدطين.الوحدة األول /
 التنوع الحيوي:  الدرس الرابع

 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

............................... .يبمغ عدد النباتات الطبيعية في فمسطين حوالي -1  

...............و.............. .من أنواع األعشاب المزىرة وغير المزىرة في فمسطين  -2  

...............و.............. . يوجد إقميم النباتات الصحراوية في معظم أراضي -3  

...............و.............. . من أىم نباتات اإلقميم الصحراوي  -4  

...................... .الصحراوي في  يوجد إقميم النباتات شبو -5  

....................و................... . من أشير نباتات اإلقميم شبو الصحراوي  -6  

جنوبًا. ....... شمااًل حتى ........ الممتدة من منطقةاليتمثل إقميم نباتات األغوار في  -7  

............... .....................و....أشير نباتات األغوار -8  

.........و.......... .يعطي النبات الطبيعي جمااًل لمبيئة الفمسطينية خاصة في فصمي  -9  

..............و........... .من النباتات البرية التي تستخدم كغذاء لإلنسان الفمسطيني -11  

....................و................... .من النباتات التي تستخدم كأعشاب طبية  -11  

....................و................... .يستخمص من الزىورات النباتية -12  

....................و................... .تستخدم أخشاب األشجار البرية كمصدر -13  

....................و................... .من أنواع الطيور البرية في فمسطين  -  
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....................و................... توجد في فمسطين العديد من البرمائيات مثل  -14  

...................و.................. .أنواع الثدييات التي توجد في فمسطين مثل -15  

....................و................... .لتي توجد في فمسطينامن الزواحف  -16  

.................و................ .من أنواع الديدان والحشرات المتواجدة في فمسطين -17  

........... .والحيوانية  ةالنباتيمن الممارسات الناجمة عن اإلىمال والتخريب لمحياة البرية  -18  

....................و................... .الحفاظ عمى البيئة الفمسطينية من واجب  -19  

                                                                                                           -( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ اإلجبثخ اٌخبغئخ:  ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

 تعيش فييا الحياة الطبيعية البرية التي (تمتاز فمسطين بتنوع مظاىر  )   -1
 وعًا في الغطاء النباتي الطبيعي.(تعد فمسطين من أقل دول العالم تن   )  -2
 (من أشجار إقميم نباتات البحر المتوسط الزعرور والبموط والصنوبر.  )   -3
 ة مع مناخ اإلقميم شبو الصحراوي.(تتالءم أعشاب الموف والجعد   )  -4
طالق ثانياألك متصاصا(يعمل النبات الطبيعي عمى    )  -5  أكسيد الكربون . سجين وا 
 ( تتنوع الحيوانات البرية والبحرية نظرًا لتنوع الموقع الفمكي.   )  -6
 أحد المخاطر التي تيدد الحياة البرية الفمسطينية حرائق الغابات وجدار الضم والتوسع.(   )  -7
الحياة البرية الفمسطينية تجريف األراضي (من االنتياكات والممارسات التي ليا أثر عمى   )   -8

 الفمسطينية.
 ( بناء جدار الضم والتوسع أدى إلى القضاء عمى أنواع كثيرة من النباتات البرية .    ) -9

 ( ممارسة الصيد لمطيور والحيوانات في موسم تكاثرىا يؤدي إلى تزايد أعدادىا.   )  -11
 من واجب األفراد فقط.  (الحفاظ عمى البيئة الفمسطينية   )  -11
 ( البيئة الفمسطينية جزء من الموروث الطبيعي و الوطني.   )  -12
 السمبية المشاركة في زراعة األشجار الحرجية. تالسموكيا( من    )  -13
في مناطق المحميات  ( من الممارسات اإليجابية الحرص عمى عدم إشعال النيران    ) -14

 . الطبيعية
 ( دور المؤسسات سن القوانين التي تمنع قطع األشجار.   )  -15
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 ( من السموكيات السمبية التوسع في العمران عمى حساب مناطق النباتات الطبيعية.   )  -16
 . ( دور المؤسسات الحكومية حماية المحميات الطبيعية   )  -17

                                                                                                                                     -:أخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ -

 
  .) أشجار ، شجيرات ، أعشاب ، كل ما سبق(                     مثل النباتات البرية في فمسطين -1
  .) الشيح ، القطف ، اآلراك ،األثل(                      من أىم النباتات الصحراوية في فمسطين  -2
 .) الديدان ، الزواحف  ، البرمائيات ، األسماك (                         يعد السردين والبوري من-3
 األسماك ىي مادة رقم الطيور والحيوانات البرية والبحرية و  المادة التي تنص عمى منع صيد-4

                                                                         (4  ،43  ،44  ،45 ). 
 يعد الحفاظ عمى البيئة الفمسطينية من واجب -5

 .) األفراد ، الجماعات ، المؤسسات الفمسطينية ، كل ما سبق (                                    
 .) الحيوانات البرية ، النباتات ، أماكن أثرية ، كل ما سبق (        لمحميات الطبيعية تشمل ا-6
 المادة التي تنص عمى تحديد النباتات واألشجار الحرجية والبرية مادة رقم-7

                                                                         (44  ،45  ،43  ،4 )           . 
 توجد محمية أم الريحان في-8

 .) مدينة نابمس ، غرب مدينة رام اهلل ،غرب مدينة جنين ، الجميل األعمى (                       
 .شرق مدينة القدس ، برك سميمان ، الباذان ( -توجد محمية وادي القمط في ) الجميل األعمى-9

 محميةالمحمية التي توجد شرق مدينة القدس -11
 .مى ، وادي القمط ، برك سميمان ، أم الريحان (ع) الجميل األ                                      

 التوسع في العمران عمى حساب مناطق النبات الطبيعي-11
 .الرعي المنظم (رعي الجائر ، المحمية الطبيعية ،) الزحف العمراني ، ال                           

 الرعي الغير منظم لألغنام   وتركيا في نفس المنطقة بصورة متكررة -12
 .) الزحف العمراني ، الرعي الجائر ، المحمية الطبيعية ، الرعي المنظم(                           
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                                                                                                                                     -:ثُ رفغش -

 فمسطين.تنوع النباتات الطبيعية في -1
................................................................................................ 

 يعيش في فمسطين كثير من الحيوانات البرية والبحرية المتنوعة.-2
................................................................................................ 

 يعد الحفاظ عمى البيئة الفمسطينية من واجب االفراد والجماعات والمؤسسات الفمسطينية .-3
................................................................................................ 

 تراجع انتشار بعض األنواع النباتية وانقراضيا.-4
................................................................................................ 

 تناقص أعداد الطيور والحيوانات البرية.-5
................................................................................................ 

 أىمية النباتات الطبيعية لإلنسان.-6
................................................................................................ 

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

 أىمية جذور النباتات بالنسبة لمتربة.-7
................................................................................................ 
................................................................................................ 

                                                                                                                                     -:ػشف اٌّصطٍخ اٌزبٌٟ -

 ............................................................................................:..............التنوع الحيوي -1

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

 ..........................................................................................:............الزحف العمراني -2

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

 ............................................................................................:..............الرعي الجائر -3

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

 ..............................................................................:......................المحمية الطبيعية -4

................................................................................................................................ 
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                                                                                                                                     -:ِبإٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٝ -

 ِّبسعخ اٌص١ذ ٌٍط١ٛس ٚاٌذ١ٛأبد اٌجش٠خ اثٕبء ِٛعُ رىبثش٘ب. -2

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

 إشؼبي ا١ٌٕشاْ فٟ اٌغبثبد ٚاألػشبة.-1

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

 

                                                                                                                                     -:أجت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ -

 .عدد أنواع الحياة الطبيعية النباتية التي تعيش في فمسطين-1
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 اذكر األقاليم النباتية في فمسطين .-2
................................................................................................ 

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

  .ما دور المؤسسات في الحفاظ عمى النبات الطبيعي والحيوانات البرية-3
................................................................................................ 

................................................................................................ 
 وضح أىمية النبات الطبيعي بالنسبة لمبيئة الفمسطينية. -4

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

 صنف أنواع الحيوانات البرية والبحرية في فمسطين. -5
................................................................................................ 
................................................................................................ 

................................................................................................ 
................................................................................................ 
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 اذكر استخدامات األنسان الفمسطيني ألخشاب األشجار البرية.-6

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

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

................................................................................................ 
 -ال١ٍُ إٌجبربد اٌشجخ اٌصذشا٠ٚخ -٠خال١ٍُ إٌجبربد اٌصذشاٚ–لبسْ ث١ٓ: ال١ٍُ ٔجبربد اٌجذش اٌّزٛعػ -7

 ال١ٍُ ٔجبربد األغٛاس  ِٓ د١ث:

 إٌجبد.            –أ٠ٓ ٠غٛد.            -

 

 

 ٚجٗ اٌّمبسٔخ                    

 اإلل١ٍُ
 

 أ٠ٓ ٠غٛد

 

 أشٙش ٔجبربد االل١ٍُ

ٔجبربد اٌجذش  

 اٌّزٛعػ

 

 

 

 

إٌجبربد  

 اٌصذشا٠ٚخ

 

 

 

 

إٌجبربد اٌشجخ  

 ٌٕجبد اٌصذشا٠ٚخ

 

 

 

 

  ٔجبربد األغٛاس 
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فٟ ِبدح جغشاف١خ فٍغط١ٓ ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش ٌٍصف اٌؼبشش اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍؼبَ  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 أرض فلدطين.الوحدة األول /
 المدن الفلدطينيظ.:  الخامسالدرس 

 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

........و....................  ...........توجد في صحراء النقب مدينة -1  

.......................... .عاصمة فمسطين -2  

.كم .......................... القدس عن البحر المتوسط حوالي مدينة  تبعد-3  

عام . .........................بنى اليبوسيون القدس قبل  -4  

................................. عندما احتل الرومان القدس أطمقوا عمييا اسم -5  

.......................... .م ىو  638الخميفة الذي فتح القدس عام -6  

.......................... .تسمم الخميفة  عمر بن الخطاب القدس من اإلمبراطور -7  

م. ..........................خضعت القدس لالحتالل البريطاني عام  -8  

. .........................م تحت االحتالل  1967وقعت مدينة القدس عام -9  

....الذي بنى عمى الصخرة التي عرج منيا  الرسول محمد صل اهلل عمية وسمم مسجدالمسجد -11  

.......................... . م زمن الخميفة 691بنى مسجد قبة الصخرة عام-11  

................... أثناء االحتالل الصميبي اسم  المصمى المروانيأطمق عمى -12  

م ........................... وافتتاحو لممصمين عام  مسجد المصمى المروانيتم ترميم -13  

....................... . يقع مسجد المصمى المرواني بالنسبة لممسجد األقصى في الجية -  
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.......................... . الخميفة الذي بنى مسجد المصمى المرواني ىو  -14  

....................و................... .من أبواب الحرم القدسي المفتوحة -15  

....................و................... .من أبواب الحرم القدسي المغمقة -16  

.......................... .من أشير الكنائس الموجودة في القدس-17  

  .......................... .يعود بناء سور القدس إلى العيد-18

  .......................... . ىو الذي أمر ببناء سور القدس مرة أخرى العثماني السمطان-19

سنوات........................... دة التي اسُتغرقت في بناء سور القدس ىي مال-21  

.كم.......................... يبمغ محيط سور القدس حوالي-21  

م. .......................... يبمغ ارتفاع سور القدس  -22  

....................و................... . المفتوحة من أبواب سور القدس-23  

أبواب. .......................... عدد أبواب سور القدس المغمقة -24  

.......................... .من المعالم العممية و الثقافية في مدينة القدس -25  

  ...... .جدار  الجدار الذي عزل مدينة القدس و ضواحييا عن بقية األراضي الفمسطينية ىو-26

  . متراً  ..........................ترتفع مدينة الخميل عن مستوى سطح البحر حوالي -27

.......................... .تقع مدينة الخميل جنوب غرب مدينة -28  

  .......................... .عرفت مدينة الخميل عند الكنعانيون باسم -29

.......................... .كنعانية تعني كممة حبري بال -31  

....................و................... .من الصناعات التقميدية التي تشتير بيا الخميل  -31  

....................و................... .تشتير الخميل بالصناعات الحديثة المتطورة مثل  -  
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. م..........................حدثت مجزرة الحرم اإلبراىيمي في مدينة الخميل بتاريخ -32  

. تراً م.......................... .ترتفع مدينة بيت لحم عن مستوى سطح البحر -33  

....................و................... .تتصل مدينة بيت لحم جغرافيا مع مدينتي -34  

.......................... .توجد كنيسة  الميد في مدينة-35  

.......................... .ولد السيد المسيح عيسى عميو السالم في مدينة-36  

.......................... .من أىم المعالم األثرية في مدينة بيت لحم -37  

.............و................... ......من أىم الصناعات التي تشتير بيا مدينة بيت لحم  -38  

كم.  .......................... تبعد مدينة يافا عن القدس حوالي -39  

م.  .......................... .توى سطح البحر يبمغ ارتفاع مدينة يافا عن مس-41  

م .  .......................... نشئ ميناء يافا عام أُ -41  

.......................... .سميت مدينة يافا في عيد الكنعانيين باسم -42  

م . .......................... ترتفع مدينة غزة عن مستوى سطح البحر حوالي  -43  

كم.  .......................... بعد مدينة غزة عن مدينة القدس حوالي ت-44  

. م..........................لالحتالل البريطاني عام  غزة خضعت مدينة-45  

. م..........................تم تأسيس السمطة الوطنية الفمسطينية عام -46  

....................و................... .تتكون مدينة غزة من عدة أحياء منيا-47  

....................و................... .من المعالم األثرية لمدينة غزة -48  

 

 

 فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر للصف العاشرمادة اثرائية يف مادة جغرافية 
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....................و................... .من المراكز التعميمية التي توجد في مدينة غزة-49  

كم .  .......................... تبعد مدينة نابمس عن مدينة القدس حوالي -51  

.......................... .الذي أطمق عمى مدينة نابمس في العيد الكنعاني  االسم -51  

ق.م. .......................... سيطر الرومان عمى مدينة نابمس عام -52  

ىو.......................... . الذي أطمقو الرومان عمى نابمس االسم-53  

.......................... .القائد المسمم الذي حرر نابمس من الصميبيون ىو   -54  

م ........................... البريطاني عام لالحتاللخضعت مدينة نابمس -55  

م ........................... الصييوني عام لالحتاللخضعت مدينة نابمس -56  

نسمة .  .......................... حوالي  في فمسطين عدد سكان الطائفة السامرية-57  

....................و................... .تمتد مدينة نابمس بين جبمي -58  

....................و................... .تشتير مدينة نابمس بعدد من الصناعات مثل  -59  

  .......................... .أىم المؤسسات التعميمية  في مدينة نابمس -61 

................ ...........من أمثمة المؤسسات الصحية في مدينة نابمس  -61  

كم........................... تبعد مدينة أريحا من البحر الميت حوالي  -62  

متر. .......................... تنخفض مدينة أريحا عن مستوى سطح البحر حوالي-63  

.......................... .في العالم ىي مدينة انخفاضاأكثر المدن   -64  

.......................... .أقدم مدينة في فمسطين ىي -65  
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اسم.......................... .أطمق الكنعانيون عمى مدينة أريحا  -66  

....................و................... .من الينابيع الموجودة في مدينة أريحا -67  

.......................... م.البريطاني عام  لالحتاللخضعت مدينة أريحا -68  

....................و................... .تشتير مدينة أريحا بزراعة -69  

.......................... .مدينة أريحا التعميمية مؤسساتمن أشير  -71  

...........و............ .من أبرز المعالم السياحية و التاريخية في مدينة رام اهلل -71  

. ....................يوجد مقر المقاطعة و مقر رئاسة الوزراء في مدينة  -72  

                                                                                                           -( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ اإلجبثخ اٌخبغئخ:  ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

 ( أسيمت الحضارة العربية اإلسالمية في إعمار الكثير من المدن الفمسطينية.   ) -1
 ( تقع مدينة خانيونس في الجنوب الغربي من القدس .   ) -2
 ( تعتبر مدينتي حيفا و يافا من المدن الجبمية.  )  -3
 ( توجد مدن القدس و الخميل و بيت لحم في المناطق الجبمية.    )-4
 ن األغوار مدينة بئر السبع.( من مد    )-5
 ( تقع مدينة القدس في منطقة الجميل األعمى.    ) -6
 م.7541( ترتفع مدينة القدس عن مستوى سطح البحر حوالي     )-7
 ( يحد مدينة القدس من الشمال مدينة رام اهلل.  )  -8
 ( يحد مدينة القدس من الجنوب المد و الرممة.    ) -9

 نة القدس باسم مدينة يبوس نسبة إلى العرب اليبوسين.( عرفت مدي   ) -11
 ( أطمق عمى مدينة القدس اسم إيمياء في عيد الفرنجة.    )-11
 ىو عمر بن الخطاب.م  638( الخميفة المسمم الذي فتح مدينة القدس عام    ) -12
 (حرر صالح الدين األيوبي مدينة القدس خالل معركة عين جالوت.    ) -13
 .ي( من الرحالة الذين زاروا مدينة القدس ابن بطوطة و ابن حوقل و المقدس  )  -14
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 اسم المسجد اأٌلقصى عمى قبة الصخرة فقط.(يطمق   )  -15
 أ.مدون 143 ي( تبمغ مساحة المسجد األقصى حوال  )  -16
 ( يعتبر المسجد األقصى أولى القبمتين و ثالث الحرمين الشريفين.     )-17
 ( ُبنَي الجامع القبمي زمن الخميفة عمر بن الخطاب.  )  -18
 م.691يفة عبد الممك بن مروان عام ( بني مسجد قبة الصخرة زمن الخم    )-19
الصميبي لمقدس ىو  االحتالل( المسجد الذي أطمق عميو إسطبالت سميمان في عيد   )  -21

 المصمى المرواني.
 م.1996( تم ترميم مسجد المصمى المرواني عام     )-21
 ين. ي( تعتبر مدينة القدس من األماكن المقدسة عند المسممين و المسيح   ) -22
 ( اإلمبراطور الذي بنى كنيسة القيامة قسطنطين و أمو ىيالنة.    ) -23
 م.533( بنيت كنيسة القيامة عام   )  -24
 ( تعد كنيسة مغارة الحميب من أىم الكنائس  المسيحية في مدينة الخميل.  )  -25
 ( من أسواق مدينة القدس سوق القطانين و باب خان الزيت.    ) -26
 األبواب المفتوحة لسور القدس باب العمود و باب الساىرة. ( من   )  -27
 ( من المعالم العممية و الثقافية في مدينة القدس بيت الشرق و مسرح الحكواتي.    ) -28
 ( توجد مستشفى المقاصد و المطمع و العيون في مدينة غزة.   ) -29
 م.1948( قام االحتالل الصييوني باحتالل مدينة غزة عام    ) -31
 ( تقع مدينة الخميل في المنطقة الشمالية من فمسطين.  )  -31
 كم.51(تبعد مدينة الخميل عن القدس حوالي     )-32
 ( تقع مدينة الخميل شرق مدينة بيت لحم.   ) -33
 ق.م. سنة 3511( بنى الكنعانيون مدينة الخميل عام   )  -34
 ( من أىم المواقع األثرية التي توجد في مدينة الخميل تل الرميدة و البمدة القديمة.  )  -35
 ( يوجد الحرم اإلبراىيمي الشريف في مدينة القدس.  )  -36
 ( تقع بركة السمطان جنوب غرب المسجد اإلبراىيمي.   ) -37
 ( ُبنيت بركة السمطان في عيد الخميفة عمر بن الخطاب.   ) -38
 فمسطين.  بوليتكنك( من المعالم العممية والثقافية التي توجد في الخميل جامعة   )  -39
 ( تشكل مدينة الخميل مركزًا تجارًيا ىاًما.    )-41
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 .25/2/1994( حدثت مجزرة الحرم اإلبراىيمي الشريف بتاريخ   ) -41
 ( تشتير مدينة الخميل بالتكايا التي تقدم الطعام لممحتاجين .  )  -42
 ( تقع مدينة بيت لحم جنوب مدينة القدس.   )  -43
 كم.  15( تبعد مدينة بيت لحم عن مدينة القدس حوالي   )  -44
 لحم كنيسة القيامة. بيت ( أىم الكنائس التي توجد في مدينة   ) -45
 ( ولد السيد المسيح عميو السالم في كنيسة الميد.   ) -46
 بيت لحم برك سميمان. ي( من المعالم األثرية التي توجد ف    )-47
 ( تقع مدينة يافا عمى شاطئ البحر المتوسط.    )-48
 ( بنى مدينة يافا الكنعانيون و سموىا يافي.  )  -49
 ( من أشير المعالم التاريخية لمدينة يافا مسجد يافا الكبير و مسجد حسن بك.   ) -51
 ( تشتير مدينة يافا بالصناعات السياحية مثل المطرزات و التحف الخشبية.    ) -51
 ( تقع مدينة غزة في الطرف الجنوبي لمساحل الفمسطيني عمى البحر المتوسط.   ) -52
 ( أطمق عمى غزة اسم )غزة ىاشم( في العيد اإلسالمي.   ) -53
 محمد عميو الصالة و السالم. ( دفن في مدينة غزة ىاشم بن عبد مناف جد النبي   ) -45
 .م1948البريطاني في عام  لالحتالل( خضعت غزة    ) -55
 م.1/7/1994( وصل الرئيس ياسر عرفات مدينة غزة في    ) -56
 من المعالم األثرية التي توجد في مدينة غزة المسجد العمري الكبير و مسجد السيد ىاشم.(   )  -57
 الجنوبي من فمسطين. ء( تقع مدينة نابمس في الجز    ) -58
 ق.م. 36( سيطر الرومان عمى مدينة نابمس عام    ) -59
 ( الذي حرر مدينة نابمس من الصميبيين ىو عمرو بن العاص.    ) -61
 .م1918( خضعت مدينة نابمس لإلحتالل البريطاني عام   )  -61
 .م1967صييوني عام ( خضعت مدينة نابمس لإلحتالل ال   ) -62
 ( تمتد مدينة نابمس بين جبمي الجرمق و تل العاصور.   ) -63
 ( تعد مدينة نابمس مركزًا تجارًيا و صناعًيا رئيسًيا في فمسطين.  )  -64
( من أىم الصناعات التي توجد في مدينة نابمس صناعة البالط و الصابون و الكنافة    ) -65

 النابمسية.
 امعة النجاح في مدينة القدس.( توجد ج  )  -66
 ( تقع مدينة أريحا في الجية الشرقية من فمسطين.    )-
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 (تعتبر مدينة أريحا من المدن الساحمية في فمسطين.   ) -67
 ( تتميز أريحا بانخفاضيا عن مستوى سطح البحر .   ) -68
 كم. 41( تبعد مدينة أريحا عن القدس حوالي    ) -69
 مدينة أريحا. مى( أطمق الكنعانيون اسم يريحو ع  )  -71
 ( تعتبر مدينة أريحا سمة فمسطين الغذائية.    )-71
 ( يوجد في أريحا معبر الكرامة الذي يعد حمقة وصل بين فمسطين و األردن.  )  -72
 ( من أشير مؤسسات يافا التعميمية جامعة االستقالل الحكومية.   ) -73
 كم شمال مدينة القدس. 16( تقع مدينة رام اهلل عمى بعد    ) -74
 هلل. ( تعتبر مدينة البيرة المدينة التوأم لمدينة رام ا   ) -75
 ( من أبرز المعالم السياحية في مدينة البيرة البمدة القديمة.   ) -76
 ( تشكل مدينتي رام اهلل و البيرة مركزًا سياسًيا و اقتصادًيا.  )  -77
 ( توجد المؤسسات الحكومية و مقر الوزارات في مدينة أريحا.     )-78
 .م1936اهلل عام ( أول إذاعة فمسطينية تأسست في مدينة رام   )  -79
 م.2115( حاصر االحتالل الصييوني الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام اهلل عام   )  -81
 جثمانو في مقر المقاطعة. نو تم دف 2114( استشيد الرئيس ياسر عرفات عام    ) -81
 
                                                                                                                                     -:أخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ -

 ( . بيسان، حيفا ، الخميل،  نابمس)                    من المدن الساحمية في فمسطين مدينة  -1
 ) طبريا ، عكا ، القدس ، الخميل ( .                   ار مدينة من المدن التي توجد في األغو  -2
 ) الساحل ، األغوار ، الصحراء ، الجبمية (.                             مدينة القدس من مدن -3
 كم(. 24كم ،  22كم ،  23كم ،  25)            تبعد مدينة القدس عن البحر الميت حوالي  -4
 غزو مدينة القدس ىم  الغزاة الذين -5

 (. االحتالل االمريكي، االحتالل الصييوني ،  ين، البريطاني الفرنسيين)                             
 ) يبوس ، إيميا ، القدس ، بيت المقدس(.               أطمق الرومان عمى مدينة القدس اسم  -6
  من الرومان الخميفة الذي فتح مدينة القدس -7

 ) صالح الدين األيوبي ، عمر بن الخطاب ، عبد الممك بن مروان ،عمر بن عبد العزيز(.         
 القائد الذي حرر مدينة القدس من الفرنجة  -8

 ) صالح الدين االيوبي ، عمر بن الخطاب ، قطز ، بيبرس (.                                    
 دونم (. 511دونم ،  723دونم ،  544دونم ،  144)    تبمغ مساحة منطقة الحرم القدسي  -
 )باب الثالثي ، المزدوج ، باب المغاربة ، الجنائز(.          من ابواب الحرم القدسي المفتوحة  -
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 من أشير الكنائس الموجودة في مدينة القدس  -9
 (.كنيسة القديس برفيريوس) كنيسة البشارة ، كنيسة القيامة ، كنيسة الميد ،                      

 .صفرنيوس ، كل ما ذكر () جوستينيان ،قسطنطين ،      مبراطور الذي بنى كنيسة القيامةاال-11
 .لسور القدس ) خمسة أبواب ، أربعة أبواب ، سبعة ابواب ، ثمانية ابواب ( األبواب المفتوحة -11
 ) موسى ، عيسى ، إبراىيم ، يوسف(.      سميت مدينة الخميل بيذا االسم نسبة إلى سيدنا  -12
 من أىم الكنائس التي توجد في مدينة بيت لحم -13

 ) كنيسة الميد ،كنيسة القيامة ، كنيسة البشارة ، الجثمانية (.                                    
 توجد برك سميمان  بالنسبة لمدينة بيت لحم في جية -14

  .)الشمال الغربي ، الجنوب الغربي ، الشرق ، الجنوب (                                           
 عثماني الذي بنى برك سميمان ىو السمطان ال -15

 ) عبد الحميد الثاني ، سميم األول ، سميمان القانوني ، عبد الحميد الثالث (.                    
 البحر المتوسط قرب مصب نير  شاطئتقع مدينة يافا عمى  -16

 ، العوجا ، األردن ( .) النعامين ، المقطع                                                         
 مسجد من أشير معالم مدينة يافا -17

 ( . األقصى،  الرضوان، مسجد  العمري الكبيرحمودية ، م)ال                                       
 تقع مدينة غزة بالنسبة لمساحل الفمسطيني في الطرف -18

 ، الشرقي و الجنوبي ، الشمالي ، الشرقي (.) الجنوبي                                             
 (. اآلشورين، بابمين، اإلغريق ، اليونان) ال         من الغزاة الذين تصارعوا عمى مدينة غزة  -19
 (.السعودي،  السمطان، الشيخ رضوان ، الجنينة)                    حييوجد في مدينة غزة  -21
 د في غزة جمن الجامعات التي تو  -21

 ) جامعة بيرزيت ،جامعة النجاح ، جامعة األزىر ، جامعة األردن(.                               
 ) رىط ، بئر السبع ، غزة ، نابمس (.       الشمالي من فمسطين  ءالمدينة التي تقع في الجز  -22
 الصحراء ، الساحل ( .) الجبال ، األغوار ،                               تقع مدينة أريحا في -23
 )عين السمطان ، النويعمة ، الديوك ، العوجا (.                   أىم نبع يوجد في أريحا نبع -24
 (.مسجد حسن بيك،  المسجد العمري،  قمعة برقوق) تل السمطان ،  من المعالم األثرية التي توجد في أريحا-25
 في عام  الفمسطينيةأصبحت مدينة أريحا تحت السيادة  -26

 م ( .1991م،  1994م ،1967م ،1917)                                                     
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 ترتفع مدينة رام اهلل عن مستوى سطح البحر حوالي -27
 كم (. 621كم ،  431كم ،  871كم ، 581)                                                    

 كم (.12كم ،  16كم ،  15كم ،  17)                       تبعد مدينة رام اهلل عن القدس  -28
رام اهلل  ةالسنة التي حاصر االحتالل الصييوني فييا الرئيس الراحل ياسر عرفات في مدين -29

 م (.2114م ، 2112م ،2111م ، 1993والبيرة ) 
                                                                                                                                     -:ثُ رفغش -

 عرفت مدينة القدس باسم مدينة يبوس. -1
................................................................................................ 

 األىمية الدينية لمدينة القدس. -2
................................................................................................ 

 م.1945تأسيس الدول العربية لممشروع العربي اإلنشائي عام -3
................................................................................................ 

 ل مدينة الخميل مركزًا تجاريًا ميمًا.تشك-4
................................................................................................ 

 .مدينة يافاالجغرافي ل موقعالأىمية  -5
................................................................................................ 

 زيارة أعداد كبيرة من المسيحيين في العالم لمدينة بيت لحم. -6
................................................................................................ 

 تشكل مدينة بيت لحم مركزًا سياحيًا ميمًا. -7
................................................................................................ 

 .2111نفذت الحكومة الفمسطينية مشروع بيت لحم  -8
................................................................................................ 

 أىمية الموقع الجغرافي لمدينة غزة. -9
................................................................................................ 

 أطمق عمى مدينة غزة اسم غزة ىاشم. -11
................................................................................................ 
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 تم تشكيل لجان إعمار لمدينة غزة من خالل الحكومة الفمسطينية.  -11
................................................................................................ 

 ُأطمق عمى مدينة نابمس لقب جبل النار. -12
................................................................................................ 

 السمطان من أىم ينابيع أريحا.يعد نبع عين  -13
................................................................................................ 

 تتمتع مدينة أريحا بأىمية اقتصادية كبيرة.  -14
................................................................................................ 

 تعد أريحا سمة فمسطين الغذائية. -15
................................................................................................ 

 تعد رام اهلل مصيًفا بينما أريحا مشتًى. -16
................................................................................................ 

 في مدينتي رام اهلل و البيرة في الوقت الحاضر. االقتصاديالتطور العمراني و  -17
................................................................................................ 

 أىمية الموقع الجغرافي لمدينة أريحا. -18
................................................................................................ 

 

                                                                                                                                     -:ِبإٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٝ -

 ص٠بسح آالف اٌّغ١ذ١١ٓ ِٓ ِخزٍف أٔذبء اٌؼبٌُ وً ػبَ ٌى١ٕغخ اٌم١بِخ.  -2

................................................................................................ 
 اٌّّبسعبد اٌص١ٔٛ١ٙخ اٌؼٕصش٠خ رجبٖ ِذ٠ٕخ اٌمذط. -1

................................................................................................ 
 دفش األٔفبق رذذ اٌّغجذ األلصٝ.  -3

................................................................................................ 
 َ.2994-1-15 اإلثشا١ِّٟ٘جضسح اٌذشَ  -4

................................................................................................ 
 أزٙبوبد االدزالي اٌص١ٟٙٛٔ ظذ ِذ٠ٕخ اٌخ١ًٍ. -5

................................................................................................ 
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 ِٛلغ ِذ٠ٕخ اٌخ١ًٍ اٌّزٛعػ. -6

................................................................................................ 
 األ١ّ٘خ اٌذ١ٕ٠خ ٌّذ٠ٕخ ث١ذ ٌذُ. -7

................................................................................................ 
 ٌذُ.ٚجٛد و١ٕغخ اٌّٙذ فٟ ث١ذ  -8

................................................................................................ 
 ٚجٛد اٌصٕبػبد اٌغ١بد١خ فٟ ث١ذ ٌذُ. -9

................................................................................................ 
 اٌص١ٟٙٛٔ ػٍٝ ِذ٠ٕخ غضح. االدزاليب اٌذشٚة اٌزٟ شٕٙ -20

................................................................................................ 
 .فٟ ِذ٠ٕخ ٔبثٍظ اٌص١ٔٛ١ٙخ ٌٍجٍذح اٌمذ٠ّخجز١بدبد اال -22

................................................................................................ 
 أخفبض ِذ٠ٕخ أس٠ذب ػٓ ِغزٜٛ اٌجذش. -21

................................................................................................ 
 ٚجٛد اٌّؤعغبد اٌذى١ِٛخ ٚ اٌّمشاد اٌذى١ِٛخ فٟ ِذ٠ٕزٟ ساَ هللا ٚ اٌج١شح. -23

................................................................................................ 
                                                                                                                                     -:أجت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ -

 اذكر أشير الحضارات التي تعاقبت عمى أرض فمسطين. -1
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 كن الدينية المقدسة التي تشمميا منطقة الحرم القدسي.عدد األما -2
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 ب الحرم القدسي المفتوحة و المغمقة.عدد أبوا -3
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 لتي استخدميا االحتالل الصييوني ضد سكان مدينة القدس.بين األساليب و الوسائل ا -4
................................................................................................ 
................................................................................................ 
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 اذكر أىم المعالم الدينية و األثرية لمدينة الخميل. -5

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

................................................................................................ 
 وضح انتياكات االحتالل الصييوني  في مدينة الخميل.  -6

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

 يافا التاريخية.مدينة عدد أشير معالم  -7
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 اذكر أشير المحاصيل الزراعية التي تشتير بيا مدينة يافا. -8
................................................................................................ 

................................................................................................ 
 عدد أىم المراكز الثقافية و التعميمية لمدينة غزة. -9

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

 بين أىم ما تشتير في إنتاجو كل من المدن الفمسطينية اآلتية: -11
                                                     ........................................................................................* يافا : 
 .........................................................................................* غزة :

 التاريخية في مدينة نابمس.المعالم  اذكر أشير -11
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 أريحا. وضح أىمية الموقع الجغرافي لمدينة -12
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 اذكر المعالم األثرية في مدينة أريحا.  - 13
................................................................................................ 

................................................................................................ 
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فٟ ِبدح جغشاف١خ فٍغط١ٓ ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش ٌٍصف اٌؼبشش اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍؼبَ  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 الثانيظ/فلدطين في نكايظ الحكم الطثماني.الوحدة 
القرن اإلدارة الطثمانيظ المركزيظ في فلدطين في الدرس األول : 

 التادع رذر.
 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

 م. .....................م حتى عام 1516خضعت فمسطين لحكم الدولة العثمانية من عام   -1
 عام......................حكمت الدولة العثمانية فمسطين حوالي -2
 م. .....................انفصل إبراىيم باشا عن الدولة العثمانية عام  -3
 م. .....................شقت قناة السويس عام  -4
 . ..............................م ىو 1876السمطان الذي أصدر الدستور العثماني عام -5
من المنتوجات الزراعية التي تزايد عمييا الطمب األوروبي في نياية الحكم العثماني  -6

 .....................و .....................
 .................. المصارف األجنبية و البنوك التي تأسست في عيد الدولة العثمانيةمن  -7
 ........................... .العيد العثماني  فيالتي وجدت من األسواق الفمسطينية  -8
 ......................و.....................و.....................تضم طبقة العامة  -9

 ..................... .و .....................تضم الطبقة الوسطى  -11
في فمسطين زمن العثمانيون طبقة  الطبقة التي سيطرت عمى الشؤون االقتصادية والتجارية -11

........................ . 
 ...................... مثل فمسطين في مجمس المبعوثان العثماني ىو  -12
 ...................م،ضمن والية الشام بموجب قانون 1864كانت كل فمسطين  عام  -13
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( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ   ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

                                                                                                           -اإلجبثخ اٌخبغئخ:

 قرون. 4( خضعت فمسطين لمحكم العثماني حوالي    ) -1
 .19( كانت إصالحات الدولة العثمانية في فمسطين أواخر القرن ال    ) -2
 (السمطان الذي وضع الدستور العثماني ىو عبد الحميد الثاني.  )  -3
 ( تراجعت االوضاع الزراعية في فمسطين في مرحمة التنظيمات.    )-4
 قطاع الزراعة في فمسطين في مرحمة التنظيمات. ازدىر(   )  -5
 التجارة في فمسطين شق الطرق البرية بين المدن والقرى. ازدىار ( الذي ساعد عمى   ) -6
 ( تتكون الطبقة الوسطى من الفالحين والبدو والحرفيين.  )  -7
 ( الطبقة التي تسيطر عمى التجارة واالقتصاد طبقة كبار التجار و المالكين.    ) -8
لة العثمانية في فمسطين الصابون والنسيج ( من الصناعات التي ظيرت في عيد الدو    ) -9

 والفخار.
 ( ظير نوعان من المدارس في فمسطين في أواخر الحكم العثماني العمومية والخاصة.    )-11
 م.1882( أقيمت مستعمرة بتاح تكفا عمى أراضي قرية ممبس عام    ) -11
 ( يتألف المجمس العمومي من ثالث مجالس.   ) -12
 شجع بريطانيا اليجرة الصييونية إلى فمسطين.( لم ت    )-13
 .استانبولبالعاصمة ( ربطت الدولة العثمانية قنصمية القدس   )  -14
 م.1838( بريطانيا أول دولة أوروبية أنشأت ليا قنصمية في القدس عام     )-15
 العثماني.( أصبح لفمسطين أول تمثيل سياسي في مجمس المبعوثان أواخر الحكم    ) -16
( تنبع أىمية قناة السويس بالنسبة لبريطانيا أنيا تختصر المسافة بين بريطانيا وبين    ) -17

 مستعمراتيا في اليند.
 ( أسيم نظام االلتزام في فمسطين في تطور الزراعة اواخر العيد العثماني.   ) -18
 نية الرشوة.( من مظاىر الفساد اإلداري في أواخر عيد الدولة العثما   ) -19
 ( كان التعميم في أوائل العيد العثماني يتم في الكتاتيب والمساجد.   ) -21

                                                                                                                                     -:أخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ -

  نشطت الحركة التجارية داخل وخارج فمسطين في العيد -1
 (.الروماني،  العثماني، البريطاني،  الصييوني)                                              
 

 وتارخيها احلديث واملعاصر للصف العاشرمادة اثرائية يف مادة جغرافية فلسطني 

اشراف مشرفو مبحث الدراسات االجتماعية      39 1 إعداد جلنة مبحث الدراسات االجتماعية 



41 

 

 
 الدول االستعمارية التي اىتمت لمسيطرة عمى قناة السويس لوجود مستعمراتيا في اليند أكثر -2
 (. البرتغال،  بريطانيا، أمريكا،  فرنسا)                                                            
 انقسم المجتمع الفمسطيني أواخر الحكم العثماني إلى  -3

 ) طبقتين ، ثالث طبقات ، أربع طبقات، خمس طبقات (.                                         
 كان التعميم في فمسطين يتم في  -3

 المساجد(.) الجامعات ، المدارس ، الكميات ، الكتاتيب و                                       
 ) القدس، نابمس ، رام اهلل ، الخميل (.                          مدينة توجد مدرسة المطران في-4
 أنشأ الييود مستعمرة بتاح تكفا عمى أراضي قرية ممبس عام -5

 م (.1882م ،1884م ، 1885م ، 1883)                                                    
 ) نائبين ،نائب واحد ، ثالث نواب ، خمس نواب (.         عوثينبلفمسطين في مجمس المكان  -6
 تم تقسيم فمسطين إلى قسمين إداريين-7
 (. بداية الحكم البريطاني، في أواخر الحكم العثماني،  ، في أواسط الحكم العثماني ) في أوائل الحكم العثماني       
 من مظاىر الفساد اإلداري  -8

 إفشاء سر العمل (. ، ، رفض الرشوة العمل بمواعيد االلتزام،  أحسن وجو عمى )تقديم الخدمة لممواطنين
 ساءت أحوال المزارعين في أواخر العيد العثماني بفعل -9

 (. ةااللتفافي) تجريف األراضي ، مصادرة األراضي ،الضرائب المفروضة عمييم ، شق الطرق      
                                                                                                                                     -:ثُ رفغش -

 إصالحات . هقيام الدولة العثمانية بعد -1
................................................................................................ 

 تقسيم الدولة العثمانية إلى عدة ألوية ومحافظات . -2
................................................................................................ 

 مباشرة. استانبولولة العثمانية متصرفية القدس بالعاصمة ربطت الد -3
................................................................................................ 

 عدم ثبات التقسيمات اإلدارية أواخر الحكم العثماني في فمسطين. -4
................................................................................................ 

 تدىور الزراعة في نياية العصر العثماني . -5
................................................................................................ 

 
 

 مادة اثرائية يف مادة جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر للصف العاشر
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 قطاع الزراعة في فمسطين في مرحمة التنظيمات. ازدىار -6
................................................................................................ 

7 

 ازدىار التجارة في فمسطين زمن الدولة العثمانية. -7 
................................................................................................ 

 م.1876السمطان عبدالحميد الدستور العثماني عام اصدار  -8
................................................................................................ 

                                                                                                                                     -:ػشف اٌّصطٍخ اٌزبٌٟ -

 .........................................................................................:........قناة السويس -1

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

 .........................................................................................:...........نظام االلتزام -2

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

                                                                                                                                     -:ِبإٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٝ -

 اٌعشائت اٌّشرفؼخ اٌّفشٚظخ ػٍٝ اٌّضاسػ١ٓ فٟ أٚاخش اٌذىُ اٌؼثّبٟٔ . -2

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

  .ٚارغبع اٌّغبدبد اٌّغزصٍذخ ِٓ األساظٟ فٟ ِشدٍخ اٌزٕظ١ّبدِٕخ اٌّضاسػ١ٓ رغ١ٙالد ٚاعؼخ  -1

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

 خػ شش٠ف ّ٘ب٠ْٛ.عٓ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌزشش٠ؼبد اٌزٟ رزٕبعت ِغ خػ شش٠ف وٍخبٔخ ٚ -3

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

 شك لٕبح اٌغ٠ٛظ.  -4

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

 

                                                                                                                                     -:أجت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ -

 العثماني.وضح الظروف واألحداث التي أثرت عمى أوضاع  فمسطين في أواخر الحكم  -2

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

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

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

 عدد إصالحات الدولة العثمانية في فمسطين أواخر عيدىا ) القرن التاسع عشر( -1

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

........................................................................................................................... 
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 .-":البنود –تاريخ اإلصدار "قارن بين: خط شريف كمخانة وخط شريف ىمايون ، من حيث: -3

 خط شريف ىمايون خط شريف كمخانة التنظيمات الخيرية
   اإلصدارتاريخ 

  البنود
 
 

 

 

م في عيد السمطان عبد 1876الدستور العثماني اصدار   منوضح أىداف الدولة العثمانية   -4
 .الحميد الثاني

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

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

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

 بقات المجتمع الفمسطيني أواخر الحكم العثماني.عدد ط-5

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

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

...........................................................................................................................    -                    
 األوضاع التعميمية في فمسطين أواخر الحكم العثماني. صف -6

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

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

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

 شيدتيا فمسطين في أواخر الحكم العثماني. يالتعن األوضاع السياسية  تحدث -7

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

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

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

 كانت فمسطين في أواخر الحكم العثماني تقع في قسميين إداريين أذكرىما. -8

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

.......................................................................................................................... 
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فٟ ِبدح جغشاف١خ فٍغط١ٓ ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش ٌٍصف اٌؼبشش اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍؼبَ  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 الطثماني.الثانيظ/فلدطين في نكايظ الحكم الوحدة 
 النفوذ األجنبي في فلدطين "القرن التادع رذر":  الدرس الثاني

 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

 .................القنصمية ىيأول قنصمية أجنبية تم انشائيا في مدينة القدس زمن العثمانيون -1
 ........................ .و.......................من ايجابيات االمتيازات األجنبية بناء ميناء -2
 .......في مدينة من التجمعات العمرانية األوروبية في فمسطين زمن العثمانيون المجمع الروسي-3
 . ........................من المستشفيات األجنبية في فمسطين زمن العثمانيون مستشفى -4
 .............................. .نشطت اإلرساليات التبشيرية بعد منتصف القرن -5
 ..................... في فمسطين من القنصميات األجنبية التي ظيرت في أواخر الحكم العثماني-6
( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ   ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

                                                                                                           -اإلجبثخ اٌخبغئخ:

 وفي أواخر الدولة العثمانية نقمة. عمة( كانت االمتيازات األجنبية في بدايتيا ن   ) -1
مد سكة حديد بين يافا و  ( منحت الدولة العثمانية لفرنسا تسييالت بإنشاء ميناء حيفا ويافا  )  -2

 و القدس.
األجنبية و ( من مظاىر التدخل األجنبي في فمسطين االمتيازات األجنبية والقنصميات   )  -3

 المؤسسات التبشيرية .
( أسيمت اإلرساليات التبشيرية في نقل المياجرين الصياينة إلى فمسطين بصورة غير    ) -4

 شرعية.
 ( تعتبر اإلرساالت التبشيرية من أخطر وسائل االستعمار .    )-5
 (من إيجابيات اإلرساليات التبشيرية تنشيط الحركة التعميمية كإنشاء المدارس والمعاىد.   ) -6
 ( منعت اإلرساليات التبشيرية إدخال المطابع إلى فمسطين .   ) -7
 ( التبشير ىو نشر الدين المسيحي.   ) -8
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 ( ساعدت القنصميات األوروبية المقاومة العربية.    )-9
 ( أنشأت  روسيا المجمع الروسي في يافا.   ) -11
 ( عممت فرنسا عمى بناء المستشفى الفرنسي في القدس   ) -11

                                                                                                                                     -:أخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ -

 اإلرساليات التبشيرية ىي حركات تزعمتيا الدول-1
 .(األمريكية) العربية ،االسالمية ، األوروبية ،                                                      

 من األمثمة عمى التجمعات العمرانية األوربية في فمسطين -2
 .، المجمع السوري ( القدس المسكوبية ،المجمع األمريكي ، المجمع البريطاني ) المجمع الروسي في

 ر اإليجابية لإلرساليات التبشيرية في فمسطينمن اآلثا-3
 .(التشجيع عمى اليجرة،  نشر الدين المسيحى، تخريج عدد من األدباء الفمسطينيين ،  نشر الدين االسالمي)       

 .)األمريكية ، الروسية ، البريطانية ،األلمانية (القنصمية ىي في فمسطين تم انشاؤىاأول قنصمية -4
     (. 1835،  1838،  1837، 1839)  ...معام في مدينة القدس القنصمية البريطانية أُنشئت-5
                                                                                                                                     -:ثُ رفغش -

 فمسطين من تحت سيادة الدولة العثمانية.خروج األقميات غير المسممة في -1
................................................................................................ 

 أثرت القنصميات األجنبية سمبًا عمى فمسطين أواخر الدولة العثمانية .-2
................................................................................................ 

 األجنبية لالمتيازات الممنوحة  ليا في فمسطين. إساءة استغالل الدول-3
................................................................................................ 

 صية لرعايا الدول األجنبية .منحت الدولة العثمانية تسييالت تجارية وحماية شخ-4
................................................................................................ 

 تعد اإلرساليات التبشيرية من أخطر وسائل االستعمار .-5
................................................................................................ 
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                                                                                                                                     -:ػشف اٌّصطٍخ اٌزبٌٟ -

 .....................................................................................................:........التبشير -1

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

 ...................................................................................:...........ريةياالمتيازات التبش-2

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

 ..................................................................................................:........القنصمية -3

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

 .............................................................................................:...........الباب العالي-4

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

 ..................................................................................:...........ريةياالرساليات التبش-5

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

 

                                                                                                                                     -:ِبإٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٝ -

 ظؼف اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ أٚاخش ػٙذ٘ب.-2

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

 ِٕخ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ االِز١بصاد األجٕج١خ ٌشػب٠ب اٌذٚي األٚسٚث١خ.-1

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

                                                                                                                                     -:أجت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ -

 .ٌٍذشوخ اٌص١ٔٛ١ٙخ ٔبلش اٌذٚس اٌغٍجٟ ٌٍمٕص١ٍبد األجٕج١خ ٚرمذ٠ُ وبفخ اٌزغ١ٙالد -2

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

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

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

 ٌّٕخ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ االِز١بصاد األجٕج١خ ٌشػب٠ب اٌذٚي األٚسٚث١خ . ٚظخ األثش اٌغٍجٝ ٚاال٠جبثٟ  -3

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

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

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

 .ا٢ثبس اٌغٍج١خ ٌإلسعب١ٌبد اٌزجش١ش٠خ فٟ فٍغط١ٓ فٟ أٚاخش اٌؼٙذ اٌؼثّبٟٔ اروش  -3

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

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

........................................................................................................................... 
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 ا٢ثبس اإل٠جبث١خ ٌإلسعب١ٌبد اٌزجش١ش٠خ فٟ فٍغط١ٓ ٚظخ -4

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

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

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

 

 

 ػذد ِظب٘ش اٌزذخً األجٕجٟ أٚاخش اٌذىُ اٌؼثّبٟٔ. -5

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

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

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

 اروش أِثٍخ ػٍٝ اٌزجّؼبد اٌؼّشا١ٔخ األٚسٚث١خ فٟ فٍغط١ٓ اٌزٟ ظٙشد أٚاخش اٌذىُ اٌؼثّبٟٔ. -6
 

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

........................................................................................................................... 
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فٟ ِبدح جغشاف١خ فٍغط١ٓ ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش ٌٍصف اٌؼبشش اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍؼبَ  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 الثانيظ/فلدطين في نكايظ الحكم الطثماني.الوحدة 
 الثالث: االدتطمار والصكيونيظ الدرس

 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

 من أشير دعاة الفكر الصييوني .............. و ............... . -1
 ............... .صاحب مقولة " ىناك شعب بال أرض وأرض بال شعب " ىو  -2
 م إلقامة وطن قومي ليم في فمسطين1799وجو  نداءًا لمييود عام الذى  القائد الفرنسي -3

 . ..........................ىو....
 ............. و ....ن قومي لمييود في فمسطين .....من الجيود التي بذليا ىرتسل إلقامة وط -4
 ...... ..... و ....فمسطين .... دعمت المشروع االستعماري فيمن المؤسسات الصييونية التي  -5
 . ..............ىو السماح لمييود باليجرة إلى فمسطين الذى رفض السمطان العثماني -6

( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ   ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

                                                                                                           -اإلجبثخ اٌخبغئخ:

 )      ( الييودية ىي إحدى الديانات السماوية الثالث . -1
 م .1882)      ( اتيم الروس الييود باغتيال قيصرىم عام  -2
  .نجحت كافة البمدان األوروبية في استيعاب الييود ومساواتيم في الحقوق مع مواطنييا)      (  -3
)      ( سعت فرنسا لدعم الفكرة الصييونية لتضمن دعميم ليا في تأمين طريقيا التجاري إلى  -4

 مستعمراتيا في الشرق .
 )      (  كان مؤتمر بازل الميالد الحقيقي لمصييونية العالمية . -5
 م .1798)      ( أول مؤتمر صييوني عقد في سويسرا عام  -6
 )      ( حقق ىرتسل حممو في إقامة وطن قومي لمييود في فمسطين قبل وفاتو . -7
 .ستعماري)      ( نجح ىرتسل في الحصول عمى الدعم األلماني لمشروعو اال -8
 .)      ( الصييونية والييودية مفيومًا واحدًا  -9
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                                                                                                                                     -:ث١ٓ اٌمٛع١ٓ أخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِّب -

 ظيرت فكرة الصييونية في أوروبا في النصف الثاني من القرن :-1
 . السادس عشر  (  -السابع عشر    -ر  الثامن عش  -)  التاسع عشر                         

 تعرض الييود إلى االضطياد في ألمانيا بعد حكم الحزب :-2
 .الديمقراطي  (  -الدكتاتوري    -النازي    -)  الفاشي                                           

 رتيا :دولة استعمارية دعمت المشروع الصييوني لتضمن بقاء قناة السويس تحت سيط-3
 .بريطانيا  (  -ايطاليا    -فرنسا    -)  ألمانيا                                                   

 م بتاريخ :ؤو اصدر وعد بمفور المش-4
 .م  (1917/يناير/2  -م  1917/ديسمبر/2  -م  1917/نوفمبر/2  -م  1917/أكتوبر/2)   
 في بال بسويسرا : ترأس المؤتمر الصييوني األول المنعقد-5

 .روتشيمد  (  -ثيودور ىرتسل    -موشيو ىس    -)  ليو بنسكر                                
 أول دولة توجو إلييا ىرتسل لمساعدتو في تحقيق أطماعو في فمسطين :-6

 .العثمانية  (الدولة   -بريطانيا    -روسيا    -)  ألمانيا                                         
 المنطقة التي طالب بيا ىرتسل إلقامة المشروع االستيطاني الصييوني عمييا ىي :-7

 .األرجنتين  (  -فمسطين    -السودان    -)  مصر                                              
 عقد المؤتمر الصييوني األول بمدينة بازل بسويسرا عام :-8

     .م  (1898  -م  1897  -م  1896  -م  1895)                                           
                                                                                                                                     -:ثُ رفغش -

 .م 1917م عام ؤو إصدار بريطانيا وعد بمفور المش -1
................................................................................................ 

 .م1881تعرض الييود لالضطياد في روسيا عام  -2
................................................................................................ 

 .عي فرنسا لدعم الفكرة الصييونية س -3
................................................................................................ 

 . مساندة بريطانيا لمحركة الصييونية في فمسطين -4
................................................................................................ 
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 .توجو ىرتسل إلى ألمانيا لدعم مشروعو االستعماري  -5
................................................................................................ 

 
                                                                                                                                     -:ػشف اٌّصطٍخ اٌزبٌٟ -

 .........................................................................................:........الصييونية-1

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

 .........................................................................................:...........االستعمار-2

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

                                                                                                                                     -:ِبإٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٝ -

 .فشً اٌجٍذاْ األٚسٚث١خ فٟ اعز١ؼبة ا١ٌٙٛد ِٚغبٚارُٙ ثبٌذمٛق ِغ ِٛاغ١ٕٙب  -2

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

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

 .رٛغ١ٓ ثش٠طب١ٔب ٌٍصٙب٠ٕخ فٟ فٍغط١ٓ   -1

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

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

 

                                                                                                                                     -:أجت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ -

 .دًٍ ِعّْٛ اٌّمٌٛخ ا٢ر١خ " ٕ٘بن شؼت ثال أسض ٚأسض ثال شؼت " -2

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

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

 .َ 2897ػذد لشاساد ِؤرّش ثبصي ػبَ  -1

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

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

 .اعزٕزج أٚساق اٌعغػ اٌزٟ اعزخذِٙب ٘شرغً ٌٍعغػ ػٍٝ اٌغٍطبْ ػجذ اٌذ١ّذ اٌثبٟٔ-3

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

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

 .اٌثبٟٔ ِٓ غٍت ٘شرغً ِٕذٗ فٍغط١ٓ ٚغٕبً ١ٌٍٙٛد ث١ٓ ِٛلف اٌغٍطبْ ػجذ اٌذ١ّذ  -4

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

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

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

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ عبػذد ػٍٝ ظٙٛس اٌص١ٔٛ١ٙخ. اروش -5

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

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

........................................................................................................................... 
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فٟ ِبدح جغشاف١خ فٍغط١ٓ ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش ٌٍصف اٌؼبشش اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍؼبَ  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 الثانيظ/فلدطين في نكايظ الحكم الطثماني.الوحدة 
الكجرة واالدتيطان الصكيوني في فلدطين أواخر الرابع:  الدرس

 .الحكم الطثماني
 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

 من المؤسسات المالية التي أسيمت في تسييل اليجرة الييودية إلى فمسطين ..............  . -1
 . ىي................... لتي يعيش سكانيا بشكل تعاوني ومنظمالمستوطنة الصييونية ا -2
 من الميام التي يقوم بيا صندوق التأسيس الصييوني .............. و ............... . -3
م 19.3م حتى 1882انشئت عدد من المستوطنات عمى أرض فمسطين في الفترة الممتدة من  -4

 ........ ............... و ...........منيا .........
ارتكزت الحركة الصييونية في تحقيق مشروعيا في فمسطين أواخر الحكم العثماني عمى -5

 ........ ................... و ...........................
 ................  ..ى فمسطين بـــــ ........م إلتحايل الصياينة عمى القوانين العثمانية بدخولي -6
أبرز األعمال التي قامت بيا جمعية االتحاد والترقي عند وصوليا لحكم الدولة العثمانية عام  -7

 .............. .ىي م 1919
 .......... .....من أشير الُكتاب الفمسطينيين الذين قاوموا اليجرة الصييونية ..... -8
 ......... .............و ......ى" تاريخ الصييونية " صاحب كتاب  -9

 . .ىو............................ كتاب " الساحر الييودي "  مؤلف -11
 ... ......... وم في قريتي1886والصياينة عام وقعت صدامات بين الفالحين الفمسطينيين  -11
 م. تم تأسيس الحزب الوطني العثماني عام .............. -12
 العثماني ىو......................... . الوطنياليدف من تأسيس الحزب  -13
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                                                                                                           -( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ اإلجبثخ اٌخبغئخ:  ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

بل عقد مؤتمر بازل ( كانت الحركة الصييونية حركة منظمة ليا أىداف محددة ق   )   -1
  .بسويسرا

 ألف  41)      ( بمغ عدد المياجرين الييود الذين قدموا إلى فمسطين في الموجة األولى حوالي -2
 مياجر .

)      ( ساعد ضعف الدولة العثمانية الحركة الصييونية في تحقيق مشروعيا االستعماري  -3
 عمى أرض فمسطين .

اتبعتيا الدولة العثمانية لمنع اليجرة الصييونية لفمسطين إنشاء )      ( من اإلجراءات التي  -4
 م .1874متصرفية القدس عام 

م يمنع الييود من اإلقامة في فمسطين 1887)      ( بموجب القانون العثماني الصادر عام  -5
 أكثر من ثالثة أشير . 

 م .1918العثمانية عام )      ( وصمت جمعية االتحاد والترقي إلى الحكم في الدولة -6
 )      ( وقف الفمسطينيين مكتوفي األيدي أمام ازدياد أعداد المياجرين الييود إلى فمسطين . -7
)      ( من الجمعيات السياسية السرية التي قاومت مشروع الحركة الصييونية جمعية  -8

 المنتدى األدبي .
                                                                                                                                     -:أخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ -

 صندوق االئتمان الصييوني لالستعمار ىو أول مصرف صييوني انشئ عام : -1
 .م  (1882  -م  1889  -م  1989  -م  1899)                                           

 : ىو االتحاد العام لمعمال عمى أرض فمسطين -2
 .الكيرن كاييميت  (  -الكيرن ىايسود    -اليستدروت    -)  الكيبوتس                          

 نجح الصياينة في انشاء حي ليم خارج أسوار مدينة القدس عام : -3
 .م  (1875  -م  1831  -م  1882  -م  1857)                                           

 م عمى أراضي قرية :1882اقيمت مستوطنة بتاح تكفا " مفتاح األمل " عام  -4
 .يافا  (  -يازور    -ممبس    -)  الخضيرة                                                     

 :م1883 نسبة األراضي الفمسطينية التي أصبحت وقفًا لمدولة العثمانية حسب قانون عامبمغت  -5
                                                    (21  %-  31  %-  71  %-  81)  %. 

 م وعزل السمطان :1919نجحت جمعية االتحاد والترقي في الوصول إلى الحكم عام  -6
 .كمال أتاتورك  (  -عبد الحميد الثاني    -سميمان القانوني    -)  سميم األول                   
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 من الصحف الفمسطينية التي نبيت لمخاطر اليجرة الييودية والصادرة في حيفا : -7
 .(الحياة   -األيام    -الكرمل    -)  القدس                                                      

                                                                                                                                     -:ثُ رفغش -

دارية متنوعة بعد عام -1  .م1897إنشاء الحركة الصييونية مؤسسات مالية وا 
................................................................................................ 

 .فتح مقر لموكالة الييودية في استانبول   -2
................................................................................................ 

 .توظيف الصياينة في القنصميات والمؤسسات األجنبية   -3
................................................................................................ 

 .م 1911إصدار السمطان العثماني قانون عام  -4
................................................................................................ 

 .لصييونية بنجاح جمعية االتحاد والترقي في اعتالء عرش الدولة العثمانية ترحيب الحركة ا  -5
...................................................................................................... 

                                                                                                                                     -:ػشف اٌّصطٍخ اٌزبٌٟ -

 .....................................................اٌٛث١مخ اٌذّشاء : ...............................................  -2

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

 ............................................................................................٠ٙٛد اٌذّٚٔخ : ............. -1

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

 .........................................................................................اإلسعب١ٌبد اٌزجش١ش٠خ : ...... -3

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

 ..........................................................................................َ : ......2900لبْٔٛ ػبَ   -4

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

 .......................................................................................................ع١بعخ اٌززش٠ه :  -5

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

 

                                                                                                                                     -:ِبإٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٝ -

 .َ 2909ٚصٛي جّؼ١خ االرذبد ٚاٌزشلٟ إٌٝ دىُ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ ػبَ  -2

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

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

 .اصد٠بد أػذاد اٌّٙبجش٠ٓ ا١ٌٙٛد إٌٝ فٍغط١ٓ   -1

........................................................................................................................... 
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                                                                                                                                     -:أجت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ -

 .اعزٕزج األعب١ٌت ٚ اٌٛعبئً اٌزٟ ارجؼزٙب اٌذشوخ اٌص١ٔٛ١ٙخ فٟ اٌٙجشح ٚاالعز١طبْ فٟ فٍغط١ٓ  -3

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

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

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

 

 .ٚظخ إجشاءاد اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ ٌٍذذ ِٓ اٌٙجشح اٌص١ٔٛ١ٙخ إٌٝ فٍغط١ٓ -4

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

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

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

 .ث١ٓ اٌّٛلف اٌؼشثٟ ِٓ اٌٙجشح اٌص١ٔٛ١ٙخ إٌٝ فٍغط١ٓ  -5

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

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

........................................................................................................................... 
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فٟ ِبدح جغشاف١خ فٍغط١ٓ ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش ٌٍصف اٌؼبشش اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍؼبَ  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 الثانيظ/فلدطين في نكايظ الحكم الطثماني.الوحدة 
الدرس الخامس : المؤامرات الدوليظ رل  فلدطين خالل الحرب الطالميظ 

 .األول 
 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

 ........... ....م إلى جانب ...1914شاركت الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى عام  -1
 ..في..... ىدد امتياز إنشاء الخط الحديدي األلماني العثماني بين برلين وبغداد مصالح بريطانيا-2
لتي طالب بيا الشريف من الواليات التي تم استثناءىا من حدود الدولة العربية المستقمة ا -3

 ..................... و ........حسين ......
رة العربية الكبرى بتاريخ  أعمن الشريف حسين ثورتو عمى الدولة العثمانية فيما يعرف بالثو  -4

 ....م ..................................
 ....... مينائي ........... و ....تبعًا التفاقية سايكس بيكو نجحت بريطانيا في السيطرة عمى  -5
 .مدخمت القوات البريطانية بقيادة المنبي مدينة القدس بتاريخ ..............  -6
( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ   ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

                                                                                                           -اإلجبثخ اٌخبغئخ:

)      ( وعدت ألمانيا الدولة العثمانية باستعادة ممتمكاتيا التي فقدتيا بسبب االستعمار  -1
  .األوروبي

)      ( كان رد فعل بريطانيا عمى وقوف الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية  -2
 األولى احتالل فمسطين .

 م .1916)      ( بدأت االتصاالت السرية بين الشريف حسين وبريطانيا عام  -3
 م  .1939مكماىون عام  -)      ( تم الكشف عن مراسالت حسين  -4
(  كانت فمسطين من المناطق التي استثنتيا بريطانيا من حدود الدولة العربية التي    )    -5

 طالب بيا الشريف حسين .
 م .1921)      ( وضعت فمسطين تحت إدارة دولية وفقًا لمؤتمر سان ريمو  -6
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العالمية األولى وعد )      ( من المؤامرات التي حيكت ضد الشعب الفمسطيني أثناء الحرب  -7
 م .1917م عام ؤو بمفور المش

 م وأنشأت فييا إدارة مدنية .1917)      ( احتمت بريطانيا فمسطين عام  -8
 )      ( قسمت بالد الشام والعراق تبعًا التفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا . -9

 .)      ( وافقت بريطانيا عمى حدود الدولة العربية التي طالب بيا الشريف حسين ونفذتيا  -11
 

                                                                                                                                     -:اٌصذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓأخزش اإلجبثخ  -

 ممثل بريطانيا في المراسالت السرية التي جرت بين بريطانيا والشريف حسين : -1
 .المنبي  (  -ىنري مكماىون    -آرثر بمفور    -)  المورد كتشنر                                

 اندلعت الحرب العالمية األولى عام  : -2
 .م  (1945  -م  1939  -م  1918  -م  1914)                                           

 م تبعًا التفاقية  :1916 تم اقتسام بالد الشام والعراق سرًا عام -3
 .سايكس بيكو  (  -سان ريمو    -رودس    -)  مدروس                                       

 :"م " اتفاقية سايكس بيكو1916 من الدول األوروبية التي شاركت في المفاوضات السرية عام -4
 فرنسا بريطانيا أمريكا  ( -بريطانيا روسيا فرنسا  - فرنسا بريطانيا ايطاليا - ) فرنسا بريطانيا ألمانيا

 ىي :قبيل اندالع الحرب العالمية األولى  حدث تقارب بين الدولة العثمانية ودولة أوروبية -5
 .ايطاليا  (  -فرنسا    -ألمانيا    -)  بريطانيا                                                   

 مى الدولة العثمانية بتاريخ :أعمن الشريف حسين الثورة ع -6
 .م (1916/تموز/11  -م  1916/تشرين الثاني/11  -م  1916/تشرين األول/11  -م  1916/ حزيران/11  )
 وتقدميم ىي  المدينة التي سيطر عمييا أبناء الشريف حسين وكانت سببُا في شل حركة األتراك -7

 .الرممة  (  -المد    -العقبة    -)  بئر السبع                                                    
 م كان العرب يمتمكون ما نسبتو من أراضي فمسطين 1917عند صدور وعد بمفور المشئوم عام -8

                                                 (92  %-  98.5  %-  93  %-  94)  %. 
 انتيت الحرب العالمية األولى عام : -9

 .م  (1914  -م  1918  -م  1939  -م  1945)                                           
 سيطرت بريطانيا عند دخوليا فمسطين عمى مدينتي : -11

     .بيسان وأريحا  (  -حيفا وعكا    -المد والرممة    -)  بئر السبع وغزة                           
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                                                                                                                                     -:ثُ رفغش -

 .الوسطدول  تأييد العسكريين األتراك دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية األولى إلى جانب  -1
................................................................................................ 

 .دخول الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا " الوسط " في الحرب العالمية األولى -2
................................................................................................ 

 .اختيار بريطانيا لمشريف حسين لمثورة عمى الدولة العثمانية  -3
................................................................................................ 

 .تشجيع بريطانيا الشريف حسين لمثورة عمى الدولة العثمانية -4
................................................................................................ 

 .م 1916وضع مينائي حيفا وعكا تحت إدارة بريطانية وفق اتفاقية سايكس بيكو عام  -5
................................................................................................ 

 .اتفاقية سايكس بيكو بيذا االسم  سميت -6
................................................................................................ 

  .وعد بمفور باطل قانونيًا وتاريخياً  -7
................................................................................................ 

 م.1917انسحبت روسيا من الحرب العالمية األولى عام -8
...................................................................................................... 

                                                                                                                                     -:ػشف اٌّصطٍخ اٌزبٌٟ -

 ...................................................................ِىّبْ٘ٛ : ................... –ِشاعالد دغ١ٓ  -2

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

 

 ...................................................................................................ٚػذ ثٍفٛس : ......... -1

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

 

 ..................................................................................................ارفبل١خ عب٠ىظ ث١ىٛ :-3

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     -:ِبإٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٝ -
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 .ع١طشح ثش٠طب١ٔب ػٍٝ ِذ٠ٕخ اٌؼمجخ  -4

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

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

 .اٌزمبسة اٌؼثّبٟٔ األٌّبٟٔ لج١ً اٌذشة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ  -5

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

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

 .٘ض٠ّخ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ فٟ اٌذشة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ -6

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

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

 

                                                                                                                                     -:ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ أجت -

 .ػذد ثٕٛد ارفبل١خ عب٠ىظ ث١ىٛ  -2

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

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

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

 .ث١ٓ ِٛلف اٌؼشة ِٓ ارفبل١خ عب٠ىظ ث١ىٛ ٚٚػذ ثٍفٛس  -1

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

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

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

 .اٌششٚغ اٌؼشث١خ اٌّمذِخ  ٌجش٠طب١ٔب ٌٍٛلٛف إٌٝ جبٔجٙب فٟ اٌذشة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ  ٚظخ  -3

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

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

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

 .ٌشبَ ٚاٌؼشاق رزجغ اٌزغ١شاد اٌزٟ أدذثزٙب ارفبل١خ عب٠ىظ ث١ىٛ فٟ ثالد ا -4

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

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

........................................................................................................................... 
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فٟ ِبدح جغشاف١خ فٍغط١ٓ ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش ٌٍصف اٌؼبشش اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍؼبَ  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 الثالثظ/االنتداب البريطاني رل  فلدطين.الوحدة 
 .م9111  -م  9191الدرس األول : اإلدارة البريطانيظ رل  فلدطين " 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

 م واقامت فييا حكومة .............. .1917احتمت بريطانيا فمسطين عام  -1
 .مانتيت اإلدارة العسكرية البريطانية في فمسطين عام ...............  -2
 .......محكمة ....... ىي في القدس لمنظر في الجرائم الميمةبريطانيا  ياأسست المحكمة التي -3
اىرىا من مظو عانت فمسطين أزمة اقتصادية حادة بسبب الحرب العالمية األولى  -4
 .. ................................ و ...................
 من الدول التي شاركت في مؤتمر سان ريمو .............. و ..............  -5
 ........................عمى أثناء اإلدارة العسكرية البريطانية في فمسطين  اعتمد نظام التعميم -6
 ....... . .....................أول مندوب سامي عمى فمسطين ىو الصييوني ....... -7
( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ   ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

                                                                                                           -اإلجبثخ اٌخبغئخ:

الدول االستعمارية في سيطرتيا عمى الشعوب شكاًل واحدًا لالستعمار ىو )      ( اتبعت -1
 االحتالل العسكري .

 مقاطعة يحكم كل مقاطعة حاكمًا عسكريًا . 13)      ( قسمت بريطانيا فمسطين إلى  -2
)      ( تبعًا التفاقية سايكس بيكو وضعت فمسطين والعراق وشرقي األردن تحت االنتداب  -3

 ي .البريطان
 مسطين .عسكرية البريطانية بالتعميم في ف)      ( اىتمت اإلدارة ال -4
 م .1918)      (  افتتحت الجامعة العبرية في مدينة القدس عام  -5
 )      ( أصدر المفتي الحاج محمد أمين الحسيني فتوى تكفر من يقوم ببيع أرضو لمييود . -6

                                                                                                                                     -:اٌمٛع١ٓأخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِّب ث١ٓ  -

 م حكومة  :1917أقامت بريطانيا عند احتالليا فمسطين  عام  -1
 .ديمقراطية  (  -عسكرية    -مدنية    -)  دكتاتورية                                            
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 عطمت بريطانيا المحاكم المدنية في فمسطين حتى عام : -2

 .م  (1921  -م  1919  -م  1918  -م  1917)                                           
 م فرض عمى سوريا ولبنان االنتداب :1921تبعًا لمؤتمر سان ريمو   -3

 .البريطاني  (  -االيطالي    -الفرنسي    -)  األلماني                                           
 تم االتفاق عمى قرار صك االنتداب من قبل عصبة األمم عام : -4

 .م  (1926  -م  1924  -م  1922  -م  1921)                                           
 م في :1921عقد مؤتمر سان ريمو عام  -5

 .إيطاليا  (  -ألمانيا    -بريطانيا    -)  فرنسا                                                   
 موافقة عصبة األمم عمى قرار صك االنتداب البريطاني عمى فمسطين تحقق : -6

 .العدل والمساواة  (  -م  ؤو وعد بمفور المش  -وحدة عربية    -)  استقالل فمسطين             
 فتي الحاج :ترأس المجمس اإلسالمي األعمى الم -7
 .عبد القادر الحسيني  (  -جمال الحسيني    -عز الدين القسام    -)  محمد أمين الحسيني     
 
                                                                                                                                     -:ثُ رفغش -

فرض عصبة األمم نظام االنتداب عمى المناطق التي انتزعت من الدولة العثمانية بعد الحرب  -1
 .العالمية األولى 

................................................................................................ 
 .االنتداب في حقيقتو ليس في مصمحة الشعب الذي يخضع لو  -2
................................................................................................ 
 .قدمت بريطانيا خدمة كبيرة لمصياينة عند تعيين ىربرت صموئيل مندوبُا ساميًا عمى فمسطين  -3

................................................................................................ 
  .تأسيس المجمس اإلسالمي الشرعي األعمى  -4

................................................................................................ 
                                                                                                                                     -:ػشف اٌّصطٍخ اٌزبٌٟ -

 ..........................ع١بعخ فشق رغذ : ........................................................................... -2

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

 ....................................صه االٔزذاة : ...................................................................... -1

.................................................................................................................................. 
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 .................................................................................اٌّجٍظ اإلعالِٟ األػٍٝ : ......... -3

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

 

 .................................................................................................االٔزذاة : ............... -4

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

 

 ..............................................................................................اٌز٠ٛٙذ : ................... -5

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

 

                                                                                                                                     -:ِبإٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٝ -

 .رذ٘ٛس اٌٛظغ االلزصبدٞ فٟ فٍغط١ٓ ثؼذ اٌذشة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ  -2

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

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

 

 .ٚلٛع أٞ دٌٚخ رذذ االدزالي اٌؼغىشٞ  -1

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

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

 

                                                                                                                                     -:أجت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ -

 .َ   2910َ دزٝ 2927صف أدٛاي فٍغط١ٓ فٟ فزشح االدزالي اٌؼغىشٞ اٌجش٠طبٟٔ ِٕز  -2

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

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

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

 .َ 2929ػذد أُ٘ لشاساد اٌّؤرّش اٌغٛسٞ اٌؼبَ إٌّؼمذ ػبَ  -1

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

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

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

 .ٚظخ اٌؼاللخ ث١ٓ ٚػذ ثٍفٛس ٚصه االٔزذاة اٌجش٠طبٟٔ ػٍٝ فٍغط١ٓ  -3

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

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

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

 .ث١ٓ اٌذٚس اٌزٞ ٌؼجٗ اٌّجٍظ اإلعالِٟ األػٍٝ فٟ ِٛاجٙخ اٌّخطػ اٌص١ٟٙٛٔ  -4

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

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

........................................................................................................................... 
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فٟ ِبدح جغشاف١خ فٍغط١ٓ ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش ٌٍصف اٌؼبشش اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍؼبَ  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 الثالثظ/االنتداب البريطاني رل  فلدطين.الوحدة 
 .الثاني :الكجرة الصكيونيظ والديطرة رل  األراضي.الدرس 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

 وزٌر خارجٌة برٌطانٌا الذي أصدر وعد بلفور هو ...................... . -1

 . معام......................صدر وعد بلفور  -2

 . ماصدرت برٌطانٌا قانون الهجرة عام...................... -3

 فلسطٌن فً الهجرة الثالثة حوالً.................. .إلى بلغ عدد المهاجرٌن الٌهود  -4

 ......... .الثالثة الى فلسطٌن مثل........الدول التً جاءت منها الهجرة الصهٌونٌة  -5

 بدأت  الهجرة الرابعة عام...................... م. -6

 بلغ اعداد الٌهود فً الهجرة الصهٌونٌة السادسة نحو...................... . -7

 مشروع شركة كهرباء فلسطٌن لـ...................... . منحت برٌطانٌا -8

َ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ ( أِب  ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

                                                                                                           -اإلجبثخ اٌخبغئخ:

 .الف مهاجر89بلغ عدد الصهاٌنة فً الهجرة الخامس حوالً )      ( -1

 .م  1924بدأت الهجرة الصهٌونٌة الخامسة عام)      ( -2

 .برٌطانٌا هً السبب فً مأساة الشعب الفلسطٌنً )      ( -3

    .الفلسطٌنٌون بتأسٌس الكشافة الفلسطٌنٌة لمنع تهرٌب الٌهود لفلسطٌن قام (    )  -4

 .م1922اصدرت برٌطانٌا قانون الهجرة عام )      ( -5

االستٌالء علً االراضً لصالح الٌهود عن طرٌق سن سهلت برٌطانٌا )      ( -6

 .م 1921قانون   انتقال االراضً  عام 

زادت الهجرة الصهٌونٌة فً فترة االنتداب البرٌطانً أكثر من الفترة )      ( -7

 .العثمانٌة

مكن االنتداب البرٌطانً الحركة الصهٌونٌة من السٌطرة على األرضى )      ( -8

 .واستغاللها
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                                                                                                                                     -:أخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ -

  عٌنته برٌطانٌا على فلسطٌناصل المندوب السامً الذي -1

 برٌطانً(. –رنسً ف –صهٌونً  –)فلسطٌنً                                                

 (.م1948– م1922 -1921م -م 1917)                      صدر وعد بلفور عام  -2

 (. استرالٌا –بولونٌا   -رومانٌا  – ) روسٌا                   جاءت الهجرة الصهٌونٌة الثالثة من -3

 بلغ اعداد الٌهود فً الهجرة الصهٌونٌة السادسة -4

 الف (.35 –الف 89 –الف 215 –الف  12)                                               

 بولونٌا (. -المانٌا –رومانٌا  –)روسٌا    جاءت الهجرة الصهٌونٌة الرابعة من دولة -5

                                                                                                                                     -:ثُ رفغش -

 .قٌام الفلسطٌنٌون بتأسٌس  الكشافة الفلسطٌنٌة -1

................................................................................................ 
 .تسهٌل برٌطانٌا الهجرة الصهٌونٌة علً فلسطٌن -2

................................................................................................ 
                                                                                                                                     -:اٌزبٌٟػشف اٌّصطٍخ  -

 ..........................................................................:....امالك الدولة  -1

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

 .....................................................:..................الكشافة الفلسطٌنٌة -2

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

 ...............................................:.....................قانون انتقال االراضً -3

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

 .........................................................:.....م 1921قانون الهجرة عام -4

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

                                                                                                                                     -:ِبإٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٝ -

 .زٌادة موجات الهجرة الصهٌونٌة  علً فلسطٌن -1

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

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

 

 مادة اثرائية يف مادة جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر للصف العاشر

اشراف مشرفو مبحث الدراسات االجتماعية      62 1 إعداد جلنة مبحث الدراسات االجتماعية 



64 

 

 

 .ها برٌطانٌا للٌهودتالتسهٌالت التً منح -2

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

 تأسٌس الفلسطٌنٌون الكشافة الفلسطٌنٌة. -3

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

 اصدار صك االنتداب. -4
 

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

                                                                                                                                     -:أجت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ -

 حٌث:من   الثالثة الرابعة و الخامسة والسادسة ات الصهٌونٌةقارن بٌن موجات الهجر -1

 :الدول التً جاء منها –عداد  المهاجرٌن أ  -الفترة الزمنٌة * 

الهجرة الصهٌونٌة  الهجرة الصهٌونٌة

 الثالثة

الهجرة الصهٌونٌة 

 الرابعة

الهجرة الصهٌونٌة 

 الخامسة

    الفترة الزمنٌة

أعداد المهاجرٌن 

 الٌهود

 

   

الدول التً جاءت 

 منها

 

   

 صك االنتدابتحدث بإٌجاز عن مضمون  -2
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اذكر أمثلة على التسهٌالت التً قدمتها برٌطانٌا لتمكٌن الحركة الصهٌونٌة فً  -3

 فلسطٌن.
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 عدد مقومات المشروع الصهٌونً فً فلسطٌن. -4
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 اذكر الطرق التً اتبعها الصهاٌنة فً الهجرة لفلسطٌن. -5
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فٟ ِبدح جغشاف١خ فٍغط١ٓ ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش ٌٍصف اٌؼبشش اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍؼبَ  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 الثالثظ/االنتداب البريطاني رل  فلدطين.الوحدة 
 .المقاومظ الفلدطينيظ ضد االنتداب البريطاني الثالث :الدرس 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

 وزٌر خارجٌة برٌطانٌا الذي أصدر وعد بلفور هو ...................... . -1

 . الصهاٌنة فً مدٌنة ....................... هٌوجد حً المنشٌة الذي هاجم -2

 .موسى هً .................. النبًاللجنة التً شكلتها برٌطانٌا لدراسة أحداث ثورة  -3

 . راضً قرٌة ملبس هً.................أقٌمت علً أالمستوطنة التً  -4

 . ولد عز الدٌن القسام فً دولة ..................... -5

 م.ثورة البراق عام ............................. قامت -6

 . اللجنة التً شكلتها برٌطانٌا لتحقٌق بأحداث البراق هً .................... -7

 .......الزٌر و محمد جمجوم بٌوم عرف الٌوم الذي استشهد به فؤاد حجازي وعطا  -8

 ...............  .حراش أاستشهد المجاهد عز الدٌن القسام فً -9

( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ   ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

                                                                                                           -اإلجبثخ اٌخبغئخ:

 م.1922الرابع في القدس  عام )    ( عقد المؤتمر  -1
 .لغاء وعد بمفورا  )    ( طالب المؤتمر الرابع باستقالل فمسطين و  -2
 .م في القدس 1935ول عام أل )    ( ُعقد مؤتمر العمماء ا -3
 م.1922مدينة حيفا عام  إلى )    ( قدم  المجاىد عز الدين القسام -4
 .ب الفمسطيني لمخاطر الحركة الصييونيةحزاب الفمسطينية توعية الشع( ىدف األ  )   -5
 م.1933ول عام بيض األ أل)    ( صدر الكتاب ا -6
 .والثورات الشعبية حتجاجاتواال)     ( تمثمت المقاومة في المظاىرات  -7
 .راضي لمييودوالمسيحيون تحريم بيع األ  )     ( أيد الفمسطينيون -8
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                                                                                                                                     -:أخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ -

 .الرٌاض ( –القدس  –جدة  –) بٌروت  فً مدٌنةعقد المؤتمر االسالمً االول  -1

 .(م 1921 –م 1931 –م 1935 – م1925)  عقد مؤتمر العلماء االول عام  -2

 .جنٌن ( -ٌافا -حٌفا -)القدس                 استشهد عز الدٌن القسام فً مدٌنة  -2

 .بٌل( -هٌكرفت  -شو -)بالن        تحقٌق فً احداث البراقلاللجنة التً شكلت ل -3

 المؤتمر الذي حرم بٌع االرضً للٌهود -4

 .مؤتمر علماء االول( -المؤتمر االسالمً -الولالمؤتمر ا -)مؤتمر الرابع                  

 .(م1921 -م1933 -م1931 -م1922)   رت برٌطانٌا الكتاب الثانً عامأصد -5

                                                                                                                                     -:ثُ رفغش -

 .ضراباتواإل حتجاجاتاالقيام الفمسطينيون بمظاىرات و  -1
................................................................................................. 

 تشكيل بريطانيا  لجنة بالن. -2
................................................................................................. 
 تشكيل بريطانيا لجنة ىيكرفت. -3

.................................................................................................          
 م.1929ثورة البراق عام  اندالع-4

.................................................................................................
 م.1933حزاب مظاىرات ضخمة عام تنظيم الجمعيات الفمسطينية واأل -5

.................................................................................................
 .في تاريخ الحركة الوطنية الفمسطينية شكمت ثورة عز الدين القسام منعطفاً  -6

.................................................................................................
 .صدار بريطانيا الكتاب االبيض األول و الثانيإ -7
................................................................................................. 
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                                                                                                                                     -:ِبإٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٝ -

 م.1933حزاب والجمعٌات الفلسطٌنٌة مظاهرات ضخمة عام ألتنظٌم ا -1
........................................................................................................................... 

 

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

 م.1921ثورة النبً موسى عام  -2
........................................................................................................................... 

 

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

 م فً ٌافا.1/5/1921هجوم الٌهود على حً المنشٌة بتارٌخ -3
........................................................................................................................... 

 

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

 تشكٌل عصبة األمم لجنة البراق الدولٌة. -4
........................................................................................................................... 

 

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

 م.1935ثورة عز الدٌن القسام -5
........................................................................................................................... 

 

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

                                                                                                                                     -:أجت ػٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ -

 ض الثانً من حٌث:ٌالكتاب األب –قارن بٌن :الكتاب األبٌض األول  -1

 أهم التوصٌات التً جاءت به.-تارٌخ الصدور      -

 الكتاب األبٌض األول المقارنةوجه 

 

 ض الثانًٌالكتاب األب

 

   تارٌخ الصدور     

أهم التوصٌات التً 

 جاءت به

  

 

 اذكر أسباب ظهور المقاومة الفلسطٌنٌة زمن االنتداب البرٌطانً. -2

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

........................................................................................................................... 
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عدد اشكال المقاومة التً اتبعها الشعب الفلسطٌنً ضد الحركة الصهٌونٌة وسلطات  -3

 االنتداب.

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

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

 

 ر قرارات لجنة هٌكرفت.اذك -4

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

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

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

وضح االسالٌب الوسائل التً اتبعتها  سلطات االنتداب البرٌطانً للقضاء علً المقاومة    -5

 .الفلسطٌنٌة

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

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

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

 م.1931سالمً األول عامعدد مطالب العرب فً المؤتمر اإل -6

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

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

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

 هم المؤتمرات التً عقدها الفلسطٌنٌون  لمقاومة االنتداب البرٌطانً.أاذكر  -7

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

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

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

 .راضً للصهاٌنةالمسٌحٌون لتحرٌم بٌع األ و ٌك فً موقف الفلسطٌنٌونأر ما -8

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

........................................................................................................................... 
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سماء األحزاب الفلسطٌنٌة التً ُشكلت لتوعٌة الفلسطٌنٌٌن من مخاطر الحركة أاذكر  -9

 الصهٌونٌة.

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

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

 

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

ارن بٌن توصٌات لجنة شو للتحقٌق فً أحداث البراق وقرار لجنة البراق الدولٌة عام ق -11

 م.1929

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

........................................................................................................................... 
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فٟ ِبدح جغشاف١خ فٍغط١ٓ ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش ٌٍصف اٌؼبشش اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍؼبَ  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 الثالثظ/االنتداب البريطاني رل  فلدطين.الوحدة 
 ..الكبرىثورة الفلدطينيظ ال الرابع :الدرس 

                                                                                                                              -:اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ أوًّ  -

 ... ضراب من مدٌنة..من الثورة الفلسطٌنٌة الكبرى بإعالن اإلبدأت المرحلة االولى  -1

 ...................... .اللجنة العربٌة العلٌا مقراً لها هً  اتخذتهاالمدٌنة التً  -2

 ...................... .القائد العسكري الذي تولى القٌادة العامة للثورة هو -3

 ة... نضراب هً لجمعرفة أسباب اإللائق الحق اللجنة التً أرسلتها برٌطانٌا لتقصً -4

 ...................... .رال الجن اغتٌالرحان السعدي علً اثر اعدام الشٌخ ف -5

 .... ......لبحث القضٌة الفلسطٌنٌة فً لندن هو  م1939الذي عقد  عام  المؤتمر -6

 م....................... صدر الكتاب االبٌض الثالث عام -7

 م....................... جامعة الدول العربٌة عام تأسست -8

 ...................... .مؤسس حزب األمة العربٌة فً بغداد هو -9

 ...................... .الهدف من تأسٌس حزب األمة العربٌة  -11

 . .............تم تأسٌس الهٌئة العربٌة العلٌا من قبل جامعة الدول العربٌة برئاسة -11

( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ   ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

                                                                                                           -اإلجبثخ اٌخبغئخ:

 .م1939حتي عام الكبرىاستمرت الثورة الفمسطينية )    (  -1
 .دت جامعة الدول العربية عمى مقاطعة المنتوجات الصييونيةأي)    (  -2
 م.1937قسمت فمسطين الى دولتين ييودية و عربية عام )    (  -3
 .م1936اندلعت الثورة الفمسطينية عام )    (  -4
 .اتسمت الثورة الفمسطينية  بالتنظيم)    (  -5
 .في مدينة حيفا الفمسطينية الكبرى المرحمة االولى من الثورة بدأت)    ( -6
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 .العربية  العميا بفمسطين بقيادة عبد القادر الحسينيشكمت المجنة )    (  -7
 .شيور 4م حوالى 1936استمر اضراب الثورة العربية عام )    (  -8
 .ولد الشيخ فرحان السعدي في قرية المزار الفمسطينية)    (  -9

 .مع الحمفاء خالل الحرب العالمية الثانية الحسينيوقف الحاج محمد أمين )    (  -11
 .تنافس الحزبان الديمقراطي والجميوري في أمريكيا عمى مساندة الشعب الفمسطيني)    (  -11
 .نص ميثاق جامعة الدول العربية عمى استقالل فمسطين كحق ثابت)    (  -12

 

                                                                                                                                     -:أخزش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ -

 قامت الدورة الثانٌة لجامعة الدول العربٌة عام   -1

 .(م 1944-م1945  -م 1946– م1947)                                                 

 م1936استمر اضراب الثورة الفلسطٌنٌة عام  -2

 .( أشهرتسعة  –سنة  – أشر ةست –شهر أربعة أ)                                       

استغل الحاج امٌن الحسٌنً العداوة  التً بٌن للحصول على استقالل الدول العربٌة  -3

 .روسٌا ( –الوالٌات المتحدة  –فرنسا  –)برٌطانٌا                       المانٌا و...........

 .الوالٌات المتحدة(  -لمانٌاأ  –فرنسا   -)برٌطانٌا      الصهٌونٌة الً دولة انتقل مقر-4

 .(م1937-م1941-م1939-م1938صدرت برٌطانٌا الكتاب االبٌض الثالث عام   )أ-5

 الوطنً ضدهم محطات التصالح أتعبر الثورة الفلسطٌنٌة من -6

 .(األلمانٌة -الفرنسٌة – األمرٌكٌة -)الصهٌونٌة                                              

 ـاتسمت الثورة الفلسطٌنٌة الكبرى ب-7

 .(مهادنة الصهاٌنة -االنفتاح على برٌطانٌا -ضرابسلوب اإلأتباع إ -التنظٌمعدم )        

 لفلسطٌن برئاسةتشكلت اللجنة العربٌة العلٌا -8

 .لٌس ما سبق( -القاوقجً فوزي -مٌن الحسٌنًأ -ادر الحسٌنً)عبد الق                   
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 ( الجزائر – االردن شرق -سورٌا – ) العراق      من دولة لً فلسطٌنإالعرب  دخل الثوار-9

 القائد العسكري الذي تزعم ثورة العرب هو-11

 (. ٌاسر عرفات -القاوقجً فوزي –مٌن الحسٌنً أ –) عبد القادر الحسٌنً               

 سباب االضراب   أرسلتها برٌطانٌا لمعرفة أاللجنة التً -11

 .هٌكرفت ( -شو  –بالن  –)  بٌل                                                              

منسق فلسطٌن بالجامعة من  ختٌارانص مٌثاق جامعة الدول العربٌة على أن ٌكون -12

 :ختٌارا

 .(الحسٌنًالحاج أمٌن -الهٌئة العربٌة العلٌا-جامعة الدول العربٌة -)الشعب الفلسطٌنً 

                                                                                                                                     -:ثُ رفغش -

 م.1936قيام الثورة الفمسطينية عام  -1
................................................................................................. 
 م.1937تراجع بريطانيا عن فكرة تقسيم فمسطين عام -2
................................................................................................. 
 م.1937تشكيل لجنة بيل عام  -3
................................................................................................. 
 الصييونية نحو الواليات المتحدة االمريكية اثناء الحرب العالمية الثانية. الحركة تحول -4
................................................................................................. 
 م.1939توقف الثورة الفمسطينية عام  -5
................................................................................................. 
 حضور المجنة العربية العميا مؤتمر المائدة المستديرة. -6
................................................................................................. 
 م.1939بيض الثالث عام صدور الكتاب األ -7
................................................................................................. 
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 م.1939رفض العرب الكتاب االبيض الثالث -8
................................................................................................. 
 م.1939رفض الييود الكتاب االبيض الثالث -9
................................................................................................. 

 الحسيني حزب االمة العربية في بغداد.مين أتشكيل  -11
................................................................................................. 
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فٟ ِبدح جغشاف١خ فٍغط١ٓ ٚربس٠خٙب اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبصش ٌٍصف اٌؼبشش اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٌٍؼبَ  ِبدح اثشائ١خ

 .َ 1028 -1027اٌذساعٟ  
 

 الثالثظ/االنتداب البريطاني رل  فلدطين.الوحدة 
 م.9191" 989قرار تقديم فلدطين" : خامسالالدرس 
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 ...................... .نقاذ بقٌادةُشكل جٌش اإل -8
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الة عدم لمتحدة بعدم شراء المطاط منها فً حالدول التً هددتها الوالٌات ا -11

 ...................... .هً التصوٌت لقرار التقسٌم
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 انسحبت برٌطانٌا من فلسطٌن بتارٌخ...................................م. -12

( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ ِغ رصذ١خ   ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصذ١ذخ ٚػالِخ )     √ظغ ػالِخ )   -

                                                                                                           -اإلجبثخ اٌخبغئخ:
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 كثرية عمي وحدة فمسطين واستقالليا.مشروع األ  ص)    ( ن -2
 قمية عمي تقسيم فمسطين الي دولتين ييودية و عربية.مشروع األ )    ( نص -3
 الخاص بتقسيم فمسطين.)    ( تبنت ىيئة االمم مشروع االكثرية  -4
 م.1948عام  الثانيةلمية ا)    ( انتيت الحرب الع -5
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 عمى  والمنطقة الوسطى.الييودية في قرار التقسيم منطقة الجميل األ)    (تشمل المناطق  -7
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