السؤال األول :
(أ) أكتب كلمة (صواب) امام العبارة الصحيحة وكلمة
(خطا) امام العبارة الخطا فيما يلي
 /1حطم محمد الفاتح كنيسة أياصوفيا عند فتحه
للقسطنطينية عام 1453م
 /2ارتبطت الدعوة الوهابية منذ بدايتها بالدولة السعودية
 /3ارتبطت الدعوة السنوسية بالدولة السعودية وانتشرت
بواسطتها
 /4أصدر االفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده صحيفة
العروة الوثقي في باريس
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 /5كان السنجق هو المسئول المالي في الواليات
 /6تمكن االتراك السالجقة من إلحاق هزائم حاسمة
بالبيزنطيين في معركة مالذكرت ۱۰۷۱
 /7الدفتردار هو الموظف المسئول عن تنظيم عالقة الدولة
العثمانية مع الدول المجاورة
 /8ارتبط ظهور األتراك العثمانيين بحركة المغول التي
قضت على الخالفة العباسية في بغداد في القرن الثالث
عشر الميالدي
 /9كانت الدولة العثمانية تتبني نظاما تعليميا في الواليات
من ميزانيتها
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/10لقيت الدعوة الوهابية دعما سياسية من أمير الدرعية
محمد بن سعود مكنها من االنتشار
 /11كان أهل الذمة من النصاري واليهود يعانون
االضطهاد في ظل الدولة العثمانية
 /12انفرد الكواكبي بالدعوة إلي اإلصالح الديني واإلصالح
القومي في آن واحد
/13كانت معركة أنقرة ۱۹۰۲م أول هزيمة للعثمانيين في
القرون الثالثة األولي من حكمهما
 /14نشأ قانون الدولة العثمانية في البداية على أساس
عسكري ثم تطور
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 /15مكن السلطان عبد الحميد الثاني اليهود الصهاينة من
توطيد أركانهم في فلسطين
 /16انتصر المماليك علي العثمانيين في معركة الريدانية
1917م
 /17كانت أحكام المفتي في الدولة العثمانية غير نهائية
 /18بدأت أطماع أوربا في بالد المشرق العربي بالحروب
الصليبية
 /19تم تكوين المملكة العربية السعودية عام ۱۹۳۰م
/20الجنود المرتزقة كانوا يشكلون الحرس الخاص لحكام
الواليات في الدولة العثمانية
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 /21كان الدفتردار يحاسب الوالي عند نهاية فترة واليته
 /22تعتبر الزاوية البيضاء في ليبيا أول الزوايا السنوسية
 /23دانت بالد الحجاز للعثمانيين بعد سيطرتهم علي مصر
 /24في نظام الدولة العثمانية كان السنجق هو المسئول عن
الشئون المالية في الوالية
 /25الكتخدا وكيل يساعد الوالي في تصريف بعض شؤون
الوالية
 /26كان الكواكبي يؤمن بأن اإلصالح الديني واالصالح
الشومي مكمالن لبعضهما
 /27باي الصدر األمنظم الدفتر دار في الرتبة
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 /28أو علت مهمة جمع الضران في الواليات العثمانية
للملتزمين
 /29هزم العثمانيون دولة الصفو بين الشيعة في موقعة
تشالديران عام 1914م
 /30قام سليمان الخادم جاسم مصر بإعدام عامر بن داؤود
حاتم عدن و عين مكانه أحد السناجق لتصبح من والية
عثمانية عام 1538م.
 /31من أهداف األفغاني رفع المستوي الفكري والروحي
 /32مؤسس الدولة السعودية الثانية هو األمير تركي بن
عبد هللا
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/33لقيت الدعوة الوهابية دعما واسعة من أمير الدرعية
محمد بن سعود مكنتها من االنتشار
 /34ينتمي محمد علي السنوسي من حيث األصل إلي دولة
الجزائر
 /35كان األفغاني من المفكرين الذين ينادون بتطبيق نظام
الحكم الالمركزي في الدولة العثمانية
 /36توافق األفغاني والكواكبي في تشخيص داء العالم
اإلسالمي وتقديم عالجه
 /37تعتبر بريطانيا وفرنسا من أوائل الدول األوربية التي
دخلت المجال االستعماري
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 /38المؤسس الحقيقي لإلمبراطورية العثمانية هو عثمان
 /39المذهب الرسمي للقضاء في الدولة العثمانية المذهب
الحنفي
 /40المؤسس الحقيقي لنظام الدولة العثمانية القائم علي
المركزية اإلدارية هو السلطان بايزيد
 /41حول محمد الفاتح كنيسة أياصوفيا إلي مسجد
للمسلمين
 /42التزمت الدعوة السنوسية بالمذهب المالكي
 /43عمل عبد الرحمن الكواكبي في مجال القضاء
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 /44أول من نال لقب خليفة المسلمين من آل عثمان هو
سليم األول
 /45تمكن العثمانيون بعد فتحهم العراق من القضاء علي
الصفويين
 /46األتراك السالجقة هم مجموعة قبائل من إقليم
تركستان
 /47أخضع السلطان سليم األول القانون العثماني لسلطة
مفتي أستنابول
 /48كانت الدولة الصفوية تحكم الجزء الشرقي من
األناضول والعراق وإيران
9

 /49دخل السطان سليم األول مصر وجعلها والية عثمانية
سنة ۱۹۹۷م
ال
 /50تحولت التجارة األوربية إلي طريق رأس الرجاء
الصالح أدي إلي كساد التجار
في المنطقة العربية
 /51اإلمتيازات األجنبية التي منحتها الدولة العثمانية
لرعايها األجانب مكنت الجاليات من إحتكار التجارة
 /52نجح خير الدين في السيطرة علي تونس 1535م
 /53سقطت دولة السالجقة سنة ۱۲۸۸م علي يد التاتر
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( )۲اكتب الكلمات والعبارات أمام ما يناسبها من القائمة
أدناه :۔
الحكام األشراف  -خير الدين  -تبريز  -جيش اإلنكشارية -
المحافظة على األمن الداخلي  -مؤسس الدولة العثمانية -
الصدر األعظم  -معركة مالذكرت  -طبائع الستبدات
ومصارع الستعبداء  -الجنود القطاعيون  -من عوامل
تدهور الدولة العثمانية  -الدفتردار  -الدولة الصفوية -
الجنس الطوراني  -األغاء .
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 /1سيادة العثمانيين
 /2الدولة الصفوية
 /3المغرب
 /4رئيس الوزراء
 /5الدولة المملوكية
 /6السلطان أورخان
 /7الحامية العثمانية
 /8السلطان عثمان
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1071 /9م
 /10عبد الرحمن الكواكبي
 /11السباهية
 /12عادة قتل أخوان
السلطان
 /13الشؤون المالية في
الدولة العثمانية
 /14أبو الدستور
 /15ثبت دعائم الدولة
العثمانية ونظم حكومتها
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 /16قائد جيوش اإلنكشارية
 /17األتراك
 /18تشالديران
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السؤال الثاني :۔ أ /أكمل ما يأتي بوضع العبارة المناسبة
في المكان الخالي ۱ :
 /1انتقلت الخالفة اإلسالمية من.....................الي
عام 1517م
 /2لم يتمكن العثمانيون بعد فتحهم للعراق أن يقضوا علي
.....................
/3في نظم الدولة العثمانية كان رئيس الوزراء يلقب
بـ.............................وكان الدفتردار هو المسؤول
عن ادارة الشؤون ......................
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 /4كان الجيش العثماني يتكون من ثالثة أقسام رئيسية هي
اإلنكشارية و........................و........................
وكان شي كل حامية من الجيش العثماني عليها قائد يطلق
عليه ........................
 /5من الكتب المعروفة ل ...............كتاب (جمعية أم
القري)
 /6في عام 1516م تمكن السلطان سليم األول من هزيمة
المماليك في موقعة مشهورة ببالد الشام عرفت بموقعة
 .................وفي العام التالي 1517م تمكن سليم األول
من دخول ............................وجعلها والية عثمانية .
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 /7كان محمد الفاتح من أعظم سالطين الدولة العثمانية
وهو الذي قام بفتح القسطنطينية في عام................
وأصبحت هي العاصمة حتى نقل أتاتورك العاصمة إلي
..............................
 /8كان يطلق علي الوالي العثماني لقب ................الذي
يعني الحاكم األعلي كما كان يطلق عليه أيضا لقب
......................أي األمراء .
 /9تنسب الحركة السنوسية إلي مؤسسها..................
السنوسي الذي درس العلوم اإلسالمية في فاس واألزهر ثم رحل إلي
الحجاز حيث تأثر أثناء إقامته هناك بدعوة الشيخ ................
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 /10كان ........................في اإلدارة العثمانية مسئوال
عن تنظيم عالقة الدولة العثمانية بجيرانها .
 -11لم يتمكن العثمانيون بعد فتحهم العراق من القضاء
نهائيا علي الصفويين وفي عام ۱۹۰۲م تمكن الصفويون
من اإلستيالء علي ...................عاصمة العباسيين في
السابق ولكن السلطان ....................تمكن من ضمها
مرة أخري للحكم العثماني .
 /12كان رئيس التجار في الدولة العثمانية بلقب
بـ..................
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 /13وصل العثمانيون في عام 1529م إلي أسوار مدينة
..................عاصمة اإلمبراطورية النمساوية.
 /14استقلت اإلمارة العثمانية في غرب األناضول بعد وفاة
السلطان السلجوقي ...........................عام 1299م.
 -15ورث العثمانيون عن المماليك مهمة حماية البحر
األحمر و مداخله من خطر ...................
 /16التزمت الحركة .......................منهجا سليما في
الدعوة وتسامحت مع معارضين من الطرف األخر .
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......................./17هو الشخص الذي يعطي حق جمع
الضرائب للدولة العثمانية من الوالية عن طريق المزايدة .
 /18استقر محمد بن علي السنوسي في ليبيا وأنشأ
...............................في برقة .
 /19وصل نفوذ العثمانيين إلى البحر األحمر باستيالئهم
على الحجاز و....................
 /20حمل المسئول المالي األول في الدولة العثمانية لقب
.......................
 /21من عوامل ضعف الدولة العثمانية الخارجية بروز
الروح القومية لدي شعوب  ............ومطالبتها باالنفصال
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 -22كان على رأس القضاء في الواليات العثمانية..........
وهو مسؤول عن تنفيذ القانون
 /23مؤسس الدولة السعودية الثالثة هو .....................
 /24قام السلطان محمد الفاتح بفتح القسطنطينية عام........
وظلت العاصمة حتى نقل اتاتورك العاصمة إلي.............
عام  ۱۹۲۳م .
 /25في عام  1602تمكن الصفويين من االستيالء علي
....................عاصمة العباسيين في السابق لكن
السلطان..............تمكن من ضمها للحكم العثماني
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 /26حكمت مصر بواسطة...................قبل سقوطها
علي أيدي العتمانيين .
 /27من حركات المقاومة الداخلية التي نشبت ضد الدولة
العثمانية............في فلسطين حركة  ...........في مصر
 /28استطاع السلطان محمد الفاتح إقامة سلطة مركزية
تجمع بين ..........................في أوربا و..............
في آسيا الصغري .
 /29أطلق األوربيون علي السلطان القانوني لقب
...................
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 /30الخليفة العباسي الذي سبق السلطان سليم األول إلي
القاهرة هو......................
 /31أنتزع العثمانيون طرابلس من إيدي....................
بقيادة قاف أسطولهم البحري ...................
 /32بلغت فرقة اإلنشكارية قوتها في عهد السلطان
.............................
 /33قسمت الدولة العثمانية البالد العربية إلي .............
ما عدا .............................التي صمت مستقلة ،
 /34من الحركات الداخلية التي عملت الدولة العثمانية علي
قمعه حركة .........في مصر وحركة..........في فلسطين
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 /۲ضع دائرة حول رقم أفضل إجابة ثم ضع اإلجابات
داخل الصندوق أسفل األسئلة ۔
(أ) من اقوي العوامل الداخلية لتدهور الدولة العثمانية
 -1إحتالل نظام اإلنكشارية
 -2السياسة الخاطئة في تعيين األمراء و السالجقة
 -3تدهور أحوال الدولة اإلقتصادية
 - 4كل ما ذكر صحيح
(ب) المعركة الفاصلة بين األتراك العثمانيين والمماليك هي
معركة
 -1مرج دابق  -2تشالديران  -3سيواس  -4الريدانية
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(ج) الفتح العثماني األول لتونس كان في عهد السلطان :
 -1سليم األول  -2سليم القانوي  -3سليم الثالث  -4محمد الثاني

(د) من مهام رئيس الوزراء في الدولة العثمانية
 -1ارسال المال السنوي إلي الخزينة المركزية في االستانه
 -2تطبيق قواعد الحكم العثماني
 -3تمثيل السلطان في الشؤون الحربية والمدنية
 -4كل ما ذكر صحيح
(هـ) بدأت محاولت العثمانيين لالستيالء علي اليمن عن
طريق
-1سنان پاشا  -2آزمر باشا  – 3حسين الرمي  -4اويس باشا
25

(و) كانت عاصمة الدولة الصفوية هي :
 -1قهران -2البصرة  -3بغداد -4تبريز
السؤال الثالث  -اجب باختصار من األسئلة التالية :
 /1ما هي النجاحات التي حققها األتراك العثمانيين في شرق
افريقيا و البحر الحمر قبل إستيالئهم علي اليمن ؟
....................................................................
 /2اذكر اثنين من مهام السلطان في الدولة العثمانية
.................................................................
/3ما هي النتائج التي ترتبت علي تدهور الدولة العثمانية ؟
..................................................................
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السؤال الرابع  -:اكتب مقاال قصيرة في المواضيع التالية:
 /1الجيش العثماني واقسامه :
 /2األفغاني والعروة الوثقى :
 /3أرباب الحرف والتجارة :
 /4موقعة مرج دابق 1516م:
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