
أسئلة المراجعةتاريخ العرب الحديث

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

( الدولة اإلسالمية التي حكمت معظم البالد العربية قبل تبعيتها للدولة العثمانية في القرن السادس عشر، 1

 هي الدولة :
األيوبية -أ 

  العباسية   -ب

المملوكية     -ج

 الفاطمية -د

 العثمانية من الغرب إلى الشرق)البالد العربية( في عهد السلطان:(انتقل مركز الثقل في توسع الدولة 2
 عثمان بن ارطغرل -أ 

محمد الفاتح           -ب

سليم األول -ج

 سليمان القانوني  -د

 :( المعركة التي انتصر فيها العثمانيون على المماليك وأنهت الدولة المملوكية 3
        3051مرج دابق   -أ 

      3031الريدانية  -ب

    3031جالديران   -ج

 3051ديو   -د

( من أبرز قادة الجهاد البحري ضد األسبان في المغرب العربي،وأول من استنجد بالدولة العثمانية عام 4

 :م 1111
بابا عروج -أ 

خير الدين بربروسا       -ب 

حسن باشا بن خير الدين   -ج

 صالح ريس -د

 : الميالدي ( استطاعت الدولة العثمانية أن توحد أقاليم المغرب العربي مع المشرق ، خالل القرن1
الخامس عشر    -أ 

السادس عشر        -ب

السابع عشر    -ج

 الثامن عشر -د 

 مثل السلطان العثماني في الواليات العربية،هو:ي(  الموظف الذي 6
الباشا أو الوالي      -أ 

الكتخدا أو الوكيل      -ب

القاضي       -ج 

 ناظر األموال أو الدفتردار -د

 ( المذهب الرسمي للدولة العثماني والذي طبق في البالد العربية هو المذهب :7
الحنبلي      -أ

المالكي        -ب

الشافعي -ج

 الحنفي  -د

 :  ( انتهت الخالفة العثمانية بوصفها آخر خالفة إسالمية عام1
   م 3031  -أ 
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       م3435 -ب

          م 3151 -ج

 م 3193 -د

:الميالدي  ( ظهرت الدعوة السلفية النجدية باعتبارها دعوة إصالحية دينية خالل القرن9
الخامس عشر     -أ 

السادس عشر        -ب

السابع عشر    -ج

 الثامن عشر -د

 م، ب :1139( تمثل الموقف األوروبي من تجدد الصراع بين محمد علي باشا والدولة العثمانية عام 11
 الحياد التام -أ

 الوقوف إلى جانب محمد علي باشا -ب

 مانيةالوقوف إلى جانب الدولة العث -ج

   انقسام الدول األوروبية بين الطرفين -د

 ( حاكم مصري حصل على أول قرض خارجي فرنسي،وسمح بتغلغل النفوذ الفرنسي في مصر :11
 ابراهيم بن محمد علي -أ

 عباس األول -ب

 الخديوي اسماعيل -ج

 الخديوي توفيق  -د

 م( هو :1197-1139عامي) ( كان زعيم فكرة الجامعة االسالمية وداعيها األول، عاش بين12
 محمد علي باشا -أ

 عبد الرحمن الكواكبي -ب

 جمال الدين األفغاني -ج

 محمد عبده -د

( اجتاحت فكرة الجامعة االسالمية العالم االسالمي أواخر القرن التاسع عشر الميالدي،وكانت موجهة 13

 لمقاومة :
 الدولة العثمانية -أ

 العرب -ب

 الدين االسالمي -ج

 الحركة االستعمارية الغربية والنفوذ األجنبي -د

 ( من مظاهر تبعية بلدان المغرب العربي للدولة العثمانية :14
 استصدار فرمانات لتعيين الحكام الذين اختارهم المجلس األعلى للجند -أ

 الدعوة للسلطان في خطب الجمعة -ب

 ارسال المعونات العسكرية للدولة في حروبها -ج

 كرجميع ما ذ -د

 ( الوصف الذي أطلقه خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب على دعوته هو :11 
 السلفية -أ

 الحنبلية -ب

 الوهابية -ج

 االخوانية -د

( اتفقا الشيخ محمد بن عبد الوهاب واألمير محمد بن سعود على بناء دولة دينية في النصف األول من 16

 :القرن الميالدي
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 الخامس عشر -أ

 السادس عشر -ب

 السابع عشر  -ج

 الثامن عشر -د

: ( انتقل الصراع بينهما من أوروبا إلى الخليج العربي خالل القرن الثامن عشر الميالدي17
 هولندا وفرنسا -أ

 بريطانيا وأمريكا-ب

 بريطانيا وفرنسا -ج

 أمريكا والبرتغال -د

 ( الحملة البريطانية الثانية ضد القواسم كانت عام :11
 م3450هـ/3995 -أ

 م3451هـ/3999 -ب

 م3451هـ/3993 -ج

 م3434هـ/3911 -د

 : م هي1799( مدينة في بالد الشام قاومت ببسالة حملة نابليون عليها عام 19
 دمشق -أ

 القدس -ب

 حلب -ج

 عكا -د

م 1166( جاءت الخطوة األولى لتجربة المجالس النيابية في مصر بتأسيس مجلس شورى مصر عام 21

 وذلك في عهد:
 مد علي باشامح -أ

 ابراهيم بن محمد علي -ب

 عباس األول -ج

 الخديوي اسماعيل -د


