السؤال األول اكتب كلمة ( صواب أمام العبارة الصحيحة
وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخطأ فيما يلي :
 -1الدافع الرئيسي للغزو التركي المصري الستغالل
)
موارد السودان البشرية والمادية (
 -2لم يكن هدف المهدي تحرير السودان فحسب وإنما
)
إكمال رسالة في العالم اإلسالمي (
 -3تتلمذ اإلمام محمد المهدي على الشيخ األمين الصويلح
)
في خالوي كترانج (
 -4ظهرت عالمات الصالح والتقوى للمهدي ومالت نفسه للزهد
)
والتقشف عندما كان في خالوي الغبش(
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 -5بعد حصوله على إجازة الطريقة السمائية حاول المهدي إن
)
يكسب رزقه من عمل يده فعمل بالتجارة(

 -6أعماد الشيخ القرشي ود الزين المهدي إلى سلك
الطريقة السمانية بعد خالف المهدي مع شيخه محمد
)
شريف نور الدائم (
 -7تقابل محمد احمد المهدي أثناء بنائه قبة شيخه القرشي
)
ود الزين ۱۸۸۱م بالخليفة عبد هللا( .
 -8انتمى محمد أحمد إلى الطريقة السمانية في قرية أم
مرحي بواسطة الشيخ محمد شريف نور الدائم) ( .
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 -9من أهم عوامل نجاح الثورة المهدية فهم بريطانيا
)
الخاطئ لطبيعة ثورة المهدي (
 -10كان للعامل الديني أثر واضح في نجاح الثورة
)
المهدية( .
 -11بدا المهدي دعوته السرية في أواخر  ۱۸۸۰م) ( .
 -12كانت أول مواجهة بين المهدي والحكومة هي
)
معركة الجزيرة أبا(
 -13أرسل الحكمدار محمد رؤوف وفدا لمفاوضة المهدي
)
بقيادة راشد بك أيمن(
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 -14بدأ محمد أحمد المهدي دعوته الجهرية في مطلع
)
 ۱۸۸۲م( .
 -15من أهم الثورات التي قامت في منطقة الجزيرة بعد
إنتصار المهدي على الشاللي ثورة عامرالمكاشفي
)
والشريف أحمد طه(
 -16بعد هزيمته في معركة الجمعة سبتمبر ۱۸۸۲م
عسكر المهدي مع أنصاره في كايا جنوب غرب
)
األبيض( .
 -17عندما أعلن المهدي حصار األبيض كون فرقة
)
الجهادية تحت قيادة محمد عثمان أبو قرجة (
4

 -18صححت معركة الجزيرة أبا مفهوم األنصار بأن من
)
أراد النصر البد أن يأخذ بأسبابه( .
 -19القائد الذي أرسله المهدي إلى بارا وتسلمها في يناير
)
 ۱۸۸۳م هو األمير عبد الرحمن النجومي (
 -20بدأ تدخل بريطانيا في شئون السودان بإرسال
)
الضابط البريطاني الكولونيل استيوارت (
 -21تمثل موقف الحكومة المصرية في اإلصرار على
)
القضاء على الثورة المهدية( .
 -22بعد خالفه مع سليمان نيازي عينت الخديوية هكس
باشا القائد العام للحملة التي ارسلتها إلى السودان( )
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 -23بدأ تجمع حملة هكس في الدويم منذ أواخر يوليو
)
 ۱۸۸۳م (
 -24سلكت حملة هكس باشا طريق بارا الشمالي لقصره
)
ومروره على الكبابيش( .
 -25استعدادا لمالقاة جيش هكس عسكر المهدي في شجرة
)
تبلدي خارج األبيض (
 -26أرسل المهدي حملة لمناوشة هكس بقيادة أبو قرجة
)
(
 -27واجهت حملة هكس كثيرا من الصعاب عندما
)
ظهرت حملة المناوشة في قرية العقيلة(
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 -28اإليطالي جسي هو أول مدير على بحر الغزال بعد
)
سفر الزبير باشا إلى القاهرة 1875م(
 -29انتشرت الفوضى في بحر الغزال في عهد مديرها
)
لبتن بك اإلنجليزي  ۱۸۸۰م(
 -30األمير الذي أرسله المهدي على رأس قوة لضم بحر
الغزال ونجح في ذلك هو األمير كرم هللا الكركساوي
)
أواخر أبريل  1884م( .
 -31حاصر محمد خالد زقل المدير التركي إلقليم دارفور
)
سالطين باشا حتى أستسلم أواخر ۱۸۸۳م(
)
 -32تميزت حملة هكس بتجائز قياداتها( .
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السؤال الثاني :أمأل األماكن الشاغرة فيما يلي:
 /۱بدأ اإلمام المهدي تعليمه الديني في خلوة...............
ومنها انتقل إلى .................ثم إلى كترانج بالجزيرة.
 /۲ولد المهدي في الجزيرة .................عام 1843م.
 /۳اشتبك األنصار بقيادة موسى ود حلو مع حملة اإلنقاذ
في معركة.........................
 /4أراد راشد بك أيمن مباغتة المهدي في قدير إال أن
المهدي عرف أمره بواسطة.........................
 /5رأي المسؤولون المصريون أن انتصارات المهدي
تعزى إلى ................................
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 /6من أبرز الثورات التي قامت في منطقة الجزيرة ثورة
وود الصليحابي وعبد هللا ود كريف و....................
 /7شن الحكمدار عبد القادر حلمي حربا ................
على المهدي لتكذيب دعواه
 /8ارتبطت المهدية في شرق السودان بشخصيتين مهمتين
هما .....................الذي ينتمي إلى قبيلة..............
والشيخ الطاهر المجذوب من ساللة ...........بـ..........
 /9القبائل التي ساندت عثمان دقنة في شرق السودان هم
البجة على رأسهم قبيلتي ................و.................
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 /10بعد فشل عثمان دقنة في احتالل سنکات تعرض
لهزيمة أخرى في معركة..................
سيستمر ۱۸۸۳م.
 /11سيطر عثمان دقنة على كل الشرق ما عدا حامية
 ..........................التي ظلت صامدة حتى مجيء
الحكم الثنائي.
 /12من أهم نتائج عثمان دقنة في شرق السودان أنه قطع
طريق ......................و..............و..............
 /13أول من اقترح لتنفيذ سياسة إخالء السودان هو
الضابط المصري .......................
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 /14الضابط اإلنجليزي الذي اقترح سياسة اإلخالء
واإلنسحاب هو...................
 /15عندما تم تعيين غردون لمهمة اإلخالء واإلنسحاب
وجد معارضة من ....................و...............
 /16حددت حكومة جالدستون مهمة غردون بأن تكون
....................بينما كلفته الخديوية بمهمة...............
 /17عندما وصل غردون إلى .................أرسل كسوة
شرف للمهدي ورسالة يعينه فيها مديرا على كردفان
 /18عقب نهاية حملة هكس قرر المهدي فتح..............
حاضرة الحكمدارية.
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 /19أرسل المهدي .........................ولقبه بأمير
البرين والبحرين ليوحد قيادة الحصار حول الخرطوم
 /20أهم ما قام به محمد الخير بعد تعيينه عامال على
بريرهو........................
 /21وصل المهدي بجيش يزيد عن ال  60000إلى
الخرطوم وعسكرفي ..........................
 /22هزمت حملة إنقاذ غردون في معركة .................
 /23أول مواجهة لحملة إسماعيل باشا كانت في ..........
 /24نقل عثمان بك جركس عاصمة الدولة من
...............إلى الخرطوم.
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 /25أهم حركات المقاومة التي قام بها الجهادية السود
ثورة ............................عام 1865م.
 /26من أبرز العلماء الذين بشروا بالمهدي المنتظر
........................و.......................
 /27تناولت وسائل المهدي اإلمامة والخالفة فاإلمام
هو........................................
أما الخالفة فهي أمر رتبه المهدي على أن يكون هو خليفة
الرسول وأن يكون خلفاؤه ..............................
 /28جاء فكر المهدي عن الجيش وتنظيمه في آداب الجهاد
وإحياء سننه بعيدا عن .............التي يستخدمها األتراك.
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 /29يعتبر..........................أول قاضي إسالم في قدير
 /30أخذت كتابات اإلمام المهدي أشكال مختلفة ونماذج
متباينة وبعضها كتب في شكل......................
واآلخرعلي شكل ........................وهو األكثر شيوعا.
 /31استخدم المهدي األسلوب................................
بعيدا عن التكلف كما تميز بالقوة والحرارة والحس .........
 /32تبدأ رسالة المهدی ب.............................
بينما التخاطب يلی........................مباشرة واساسة
المرسل والمرسل اليه
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السؤال الثالث  :اجب باختصار:
 /1عرف المفهوم العام للثورة؟
..................................................................
 /2عرف المفهوم الخاص للثورة؟
..................................................................
 /3ما هي عوامل قيام الثورات ونجاحها ؟
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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 /4ما هي دوافع المهدي لفتح األبيض؟
..................................................................
..................................................................
..................................................................
 /5ما هو األسلوب الذي استخدمه المهدي لفتح األبيض؟
..................................................................
...............................................
 /6لماذا كون المهدي فرقة الجهادية؟ ومن هو قائدها ؟
..................................................................
......................................................
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 /7ما هي النتائج التي ترتبت على فتح األبيض
..................................................................
................................................................
 /8ما هي القبائل التي ساندت عثمان دقنة في الشرق؟
..................................................................
...............................................
 /9ما هي النتائج التي ترتبت على ثورة عثمان دقنة في
الشرق ؟
………………………………………………
……………………………………………….
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 /10ما هي المشاكل التي واجهت حملة هكس باشا أثناء
سيرها من الدويم إلى األبيض؟
..................................................................
..................................................................
 /11اذكر أسباب فشل غردون إلخالء السودان؟
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
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 /12لماذا ظهرت فكرة المهدية؟
………………………………………………
………………………………………………
 /13من هم أبرز العلماء الذين بشروا بظهور فكرة المهدي
المنتظر
………………………………………………
………………………………………………
 /14كيف رتب المهدي فكرة الخالفة؟
………………………………………………
……………………………………………..
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 /15ما الفكرة التي بني عليها المهدي جيشه؟
………………………………………………
………………………………………………
 /16وضح فكر المهدي في المجال االقتصادي -
االجتماعي – القضائي؟
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………
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 /17ما هي أهم مرتكزات فكر المهدي ؟
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
 /18تحدث عن اسلوب المهدي ؟
..................................................................
..................................................................
.........................................................
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السؤال الرابع  :اكتب كلمة (صواب) امام العبارة
الصحيحة وكلمة (خطا) امام العبارة الخطا فيما يلي - :
 .1ضمت الحكومة التركية دارفور وبحر الغزال بفضل
)
مجهودات القائد السوداني الزبير باشا (
 .2استجاب الخليفة لعقد صلح مع امبراطور الحبشة
)
لمواجهة المستعمر األوربي(
 .3وضع المهدي هياكل إدارته منذ أن كان في قدير( )
)
 .4لقب حاكم اإلقليم في الدولة المهدية بالعامل(
 .5فرقة المالزمية القديمة هم حملة األسلحة النارية ( )
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 .6القائد الذي أرسله الخليفة لحرب الحبشة هو عبد
)
الرحمن النجومي( .
 .7احتلت الجيوش اإليطالية مدينة كسال عام 1896م ( )
 .8كان دخل بيت مال المالزمين من أرض الجزيرة ويتم
)
االتفاق منه على الخليفة وحرسه الخاص( .
 .9قاضي اإلسالم أحمد علي 1894م كان على وفاق مع
)
األمير يعقوب(
 .10األوبئة والمجاعة كانت من العوامل التي تسببت في
)
تدهورالحالة االقتصادية في عهد الخليفة( .
 .11فرقة المالزمية الجديدة هم حرس الخليفة الخاص( )
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 .12توفي اإلمام المهدي بعد ستة أشهر من تحرير
)
الخرطوم وخلفه عبد هللا التعايشي(
 .13القائد الذي ارسله الخليفة لحرب الحبشة هو عبد
)
الرحمن النجومي(
 .14يقصد بالعماالت الحضرية هي تلك العماالت التي
)
تقع في وسط الدولة( .
 .15القائد الذي أرسله الخليفة لمحاربة األحباش عام
)
 1888هو األمير حمدان أبو عنجقه(
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 .16كان دخل بيت المال العام من أهل امدرمان وما
جاورها ويصرف منه على آل المهدي والخلفاء وإعداد
)
الجيش للغزوات(
.17كانت الضرائب الباهظة والطريقة القاسية في جمعها
)
من أهم مساوي الحكم التركي في السودان(
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السؤال الخامس :ارسم دائرة حول أفضل رقم إجابة :
أ /ولد الخليفة عبد هللا التعايشي في قرية توردات في عام
1846/3
1843 /1م
1840 /4
1845 /2م
ب/من أهم المشاكل الداخلية التي واجهته الخليفة هي:
 /2ثورة المك بخيت
 /1ثورة القراريش
 /4كل ما ذكر صحيح
/3ثورات األشراف والقبائل
ج /من أبرز قادات األشراف المنضمين للراية الحمراء هو:
 /1محمود عبد القادر /2محمد عبد الكريم
 /3محمد عثمان أبوقرجة /4كل ما ذكر صحيح
26

د /تمكن جيوش الغزو من هزيمة السودانيين بسبب
 /2السالح الناري
 /1رغبتهم في الحكم التركي
 /3عجزهم عن المقاومة  /4الخضوع لخليفة المسلمين.
ه /من أهم أسباب الثورات القبلية التي واجهت الخليفة :
/2االبتعاد عن السلطة المركزية
 /1رفض خالفته
 /3تحقيق االستقالل القبلي واإلقليمي
 /4اإلجابتان ( )2و ()3
و /القائد اإلنجليزي الذي اشتبك معه النجومي في يوليو
۱۸۸۹م هو:
/1ود هاوس  /2كتشنر  /3استيوارت  /4قرانفيل
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ز /آخر معارك المهدية وتمثل بداية النهاية للدولة هي
معركة:
 1953 /1كورتي  /2أبا  /3طوكر  /4توشكي
ح /كان الخليفة يجتمع مع عماله في مناسبات دينية مثل:
 /1عيد الفطر  /2عيد األضحي
 /4كل ما ذكر صحيح
 /3الرجبية
ط /من مهام جيوش المهدية:
 /2المدافعة عن الثغور
 /1حماية السلطة القائمة
 /3إخضاع التمرد في العماالت  /4كل ما ذكر صحيح
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السؤال السادس :أجب باختصار
 /1وضح مكانة الخليفة لدى المهدي ؟
..................................................................
................................................................
 /2لماذا واجهت الخليفة المشاكل بعد وفاة المهدي ؟
..................................................................
................................................
 /3لماذا نجح الخليفة في إخماد الثورات القبلية؟
..................................................................
.................................................
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 /4ما هي أسباب الحرب بين الخليفة واألحباش ؟
.........................................................................
.........................................................................
 /5وضح أقسام الجيش في عهد الخليفة:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
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 /6ما هي أهم المحاكم التي أنشئت في عهد الخليفة؟
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
................................................................
 /7ما هي عوامل تدهور األحوال االقتصادية
..................................
................................
..................................
................................
.................................
...............................
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