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ٕالاجابة باللغة العربية فقط
)(10 x 1 = 10 Marks
 . Iأكمل الفراغ باملناسب مما بن القوسن
) السودان  /السعودية  /ليبيا (
 .1ظهرت الحركة الوهابية ي ------
.2

الحرب العراقية ٕالايرانية 'ي ال& %تعرف بحرب الخليج ----

)ٔالاو-ى  /الثانية  /الثالثة (

.3

أصدرت  ----إعالن بلفور ي سنة .1917

) فرنسا  /بريطانيا  /روسيا(

.4

فتح العثمانيون القسطنطينية ي عهد السلطان.----

) محمد الفاتح  /سليم ٔالاول  /مراد الثاني(

.5

ي مجلس التعاون الخليLي ---دول خليجية.

) ست  /سبع  /ثماني(

.6

عبد الرحمن الداخل هو مؤسس الدولة ٔالاموية ي .-----

) غرناطة  /أشبيلية  /قرطبة(

.7

وقعت الحرب العربية ٕالاسرائيلية ي  ---بعد تأميم قناة السويس ) (1967 /1956 / 1948

.8

كان طارق بن زياد قائد املسلمeن ي فتح .------

) سند  /العراق ٔ /الاندلس (

.9

تيدور هرتزل هو مؤسس حركة ------

) الصهيونية  /املهدية  /السنوسية(

.10

عمر املختار هو قائد -----

) مهدي  /سنو / %noأيوبي (

 .IIأجب عن ثمانية من ٔالاسئلة ٓالاتية *ي جملة أو جملتن
ّ ْ
عرف الصهيونية
.11
.12

ما 'ي أهمية فتح القسطنطينية بأيدي العثمانيeن ؟

.13

ما 'ي الطرق ال& %انتشر uvا ٕالاسالم ي الهند ؟

.14

كيف انت{ zحكم املسلمeن ي ٔالاندلس ؟

.15

ماذا تعرف عن الحروب الصليبية ؟

.16

ما الفرق بeن الدولة ٔالاموية ي الشرق والدولة ٔالاموية ي ٔالاندلس ؟

.17

ما 'ي ٔالاسباب ال& %أدت إ-ى سقوط الدولة العثمانية ؟

.18

ما 'ي الدول ٕالافريقية ال& %كانت تحت الاستعمار الفرن %n؟

.19

ما 'ي منظمة الدول ٕالاسالمية ؟

.20

ماذا تعرف عن منظمة تحرير فلسطeن ؟

.21

اكتب أسماء الدول ٕالاسالمية ال& %حكمت ٔالاندلس

.22

ما 'ي ٔالاماكن ال& %استولت علuا الدولة العثمانية ي أوربا ؟

)(8 x 2 = 16 Marks

2

ّ . III
أعد فقرة وج0ة عن ستة من ٓالاتية
.23

القومية العربية

.24

عالقة كeال بالبالد الخليجية

.25

مجلس التعاون الخليLي

.26

الدولة العثمانية

.27

حادثة  11سبتم 2001

.28

الاستعمار ٔالاوروبي ي بالد العرب

.29

جامعة الدول العربية

.30

املسلمون ي كeال

.31

املسلمون ي ٔالاندلس

.IV

اكتب مقالة عن اثنن مما يأتي

.32

الحركات ٕالاصالحية الحديثة ي البالد العربية

.33

القضية الفلسطينية ودولة إسرائيل

.34

الحروب الخليجية الثالث

.35

الدولة العثمانية وتاريخها

)(6 x 4 = 24 Marks

)(2 x 15 = 30 Marks

