بسم
دولت فلسطيه
وزارة التربيت والتعلـيم العالي
مديريت التربيت والتعليم– شرق خان يىوس

السؤال االول :اختر االجابة الرحيحة

ميحرلا نمحرلا هللا
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امتحان الشهر االول الفصل الدراسي الثاوي
المبحث تاريخ /الصف الحادي عشر

 - 1تدعم حخكة التحخر الهطني في فيتنام :

السمه  :حصت

( باوداي  -ههشي منه  -فيجل كاستخو  -المهاتما غانجي).

 - 2المنظمة التي طخدت منها كهبا عام  1222م هي منظمة( .هيئة األمم  -عصبة األمم  -الجول االفخيقية  -الجول األمخيكية

 - 3الخئيذ األمخيكي الحي فخض الحصار عمى كهبا عام  1222م ( .روزفمت  -جيمي كارتخ  -جهن كينجي  -باراك أوباما )

)

 – 4السياسة التي اتبعها الدعيم الهنجي غانجي في مقاومة البخيطانيين  (:الالعنف  -العنف  -المقاومة المسمحة – حخب العصابات )

السؤال الثاني- :عرف المفاىيؼ التاريخية االتية
 -1سياسة االعنف

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

 -2تعديالت بالت

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

السؤال الثالث -:بم تفسخ
 -1استمرار االنتفاضة الذعبية الفمدظينية عام 1987م ؟
.................................................................................................................
 -2أفرز النغام التعميمي الفرندى فى فيتنام طبقة متعممة ناقمة عمى االستعمار؟
.................................................................................................................
 – 3تحؾل كؾبا الى النغام االشتراكي منذ عام 1959م ؟
.................................................................................................................
الدؤال الرابع :
 - 1استنتج االسباب التى أدت الى نجاح حركات التحرر الؾطني ؟
.................................................................................................................
................................................................................. ................................
 – 2وضح مغاىر الدياسة االستعمارية االسبانية في كؾبا ؟
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 –3ما ىي االستراتيجية التي اتبعيا الفيتناميؾن في معركة (ديان بيان فؾ ) عام 1954م
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
 –4يفدر البعض أعمال المقاومة التى تقؾم بيا الحركات التحررية بانيا اعمال إرىابية  ...كيف نرد عمى ذلػ ؟
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................

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

انتيت االسئمة

بسم
دولت فلسطيه
وزارة التربيت والتعلـيم العالي
مديريت التربيت والتعليم– شرق خان يىوس

ميحرلا نمحرلا هللا
10

امتحان الشهر االول الفصل الدراسي الثاوي
المبحث تاريخ /الصف الحادي عشر
السمه  :حصت
امتحان الشهر األول

مدرسة شهداء خزاعة الثانىية بنني
السؤال االول ]:اختر االجابة الرحيحة
 -1قائد الحزب الثؾري الكؾبي وواضع حجر االساس لغيؾره  (. :فيديل كاسترو  -راؤول كاسترو  -جيفا ار  -خؾسيو مارتي).
 -2اندحبت القؾات اليابانية مؽ فيتنام عام :

ملادة التاريخ للصف احلادي عشر

( ) 1955 – 1948 – 1945 - 1939م

 -3اتفاقية تؼ تؾقيعيا بيؽ الجانبيؽ األمريكي والفيتنامي عام 1773م:

( باريس – جنيف – ىانؾي – لندن )

 - -4الرئيس األمريكي الذي فرض الحرار عمى كؾبا عام  1262م ( .روزفمت  -جيمي كارتر  -جؾن كيندي  -باراك أوباما )

السؤال الثاني- :عرف المفاىيؼ التاريخية االتية
 -1المقاومة الذعبية :

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

 -2الحرب الرغيرة

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

السؤال الثالث- :بم تفسخ -1
 - 1رفض الؾاليات المتحدة االمريكية اتفاقية جنيف عام 1954م ؟؟
.................................................................................................................
 - 2طرد كؾبا مؽ منغمة الدول االمريكية ؟
.................................................................................................................
...............
 – 3عيؾر حركات التحرر الؾطني ؟
............................................................ .....................................................
السؤال الخابع [:
 - 1عدد خرائص حركات التحرر فى العالؼ؟
.....................................................................................................................
...................................................................................................... ...............
2عدد دوافع االستعمار االسبانى في كؾبا ؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 - 3بيؽ الؾضع الدياسي واالداري في فيتنام قبل االحتالل الفرندى؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 –4يفدر البعض أعمال المقاومة التى تقؾم بيا الحركات التحررية بانيا اعمال إرىابية  ...كيف نرد عمى ذلػ ؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.......................................................................................... ..........................

