
المراجعةأسئلة تاريخ الدولة العثمانية

1( من 3صفحة )

ظلل ) اختار ( اإلجابة الصحيحة مما يلي : 

كان جلب الشبان المسيحين للجيش العثمانى يدعي : .1

A. . االنكشارية 

B. . نظام الدوشرمة 

C. .قابي قوي 

D. .أوجاق 

 قام السلطان محمد الفاتح بفتح مدينة القسطنطينية : .2

A. 1731.م 

B. 1731.م 

C. 1731.م 

D. 1537.م 

 وصلت الحملة الفرنسية الي مصر عام : .7

A. 1371. م 

B. 1313. م 

C. 1371 . م 

D. 1372. م 

م عند مدينة : 1113نزلت الحملة االنجليزية علي مصر عام  .5

A. .القاهرة 

B. .االسكندرية 

C. . رشيد 

D. . الجيزة 

 قام السلطان مراد األول بفتح مدينة أنقرة عام : .3

A. 1711.م 

B. 1712.م 

C. 1721.م 

D. 1171.م 

 هزم نابليون في فلسطين أمام أسوار مدينة : .1

A. . عكا 

B. . يافا 

C. . حيفا 

D.  عسقالن. 

 كان الدفتردار في الدولة العثمانية مسئوال عن : .3

A. . الشئون المالية 

B. .الشئون االقتصادية 

C. . الشئون الداخلية 

D. . المراسالت 

 قام السلطان الفاتح بنقل السفن العثمانية من البوسفور الي : .1

A. .مضيق الدردنيل 



المراجعةأسئلة تاريخ الدولة العثمانية

1( من 2صفحة )

B. .القرن الذهبي 

C. .البحر االسود 

D. . بحر مرمرة 

عن الخالفة للسلطان سليم األول عام : تنازل الخليفة العباسي المتوكل .7

A. 1321.م 

B. 1321.م 

C. 1313. م 

D. 1311.م 

 تمكن السلطان محمود الثاني من القضاء علي االنكشارية عام : .11

A. 1151.م 

B. 1171. م 

C. 1152. م 

D. 1121. م 

 حول السلطان محمد الفاتح كنيسة أيا صوفيا بعد الفتح الي : .11

A. .مسجد 

B. .دير 

C. . مزار 

D. . متحف 

 الشاه اسماعيل الصفوي في موقعة : انتصر سليم األول علي .12

A. .تبريز 

B. . جالديران 

C. . انقرة 

D. .أصفهان 

 قامت ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسيين عام : .17

A. 1111 . م 

B. 1137. م 

C. 1133 . 

D. 1137. م 

 انتصر السلطان الغوري علي األسطول البرتغالي في موقعة : .15

A. . شول 

B. . جوجيرات 

C. . سوارت 

D. . ديو 

نهاية العثمانيين في أوربا عقب معاهدتي سان ستيفانو و برلين عام: .13

A. 1133. م 

B. 1111. م 

C. 1131. م 

D. 1131. م 

 كان الصدراألعظم في الدولة العثمانية بمثابة : .11



المراجعةأسئلة تاريخ الدولة العثمانية

1( من 1صفحة )

A. . وزير المراسم 

B. . رئيس الوزراء 

C. . وزير الخارجية 

D. . وزير الداخلية 

 تولي السلطان العثماني سليم األول الحكم عام : .13

A. 1511. م 

B. 1315. م 

C. 1311.م 

D. 1312. م 

قام سليمان الحلبي باغتيال القائد الفرنسيكليبر عام : .11

A. 1377. م 

B. 1111. م 

C. 1111.م 

D. 1371. م 

م في معركة :1512هزم تيمورلنك السلطان بايزيد يلدرم عام  .17

A. .طرابزون 

B. .أنقرة 

C. . سيواس 

D. .اسطنبول 

 السلطان العثمانى الذي قضي علي تمرد االنكشارية هو : .21

A. مصطفي االول. 

B. .محمود الثانى 

C. . مراد الثاني 
D. عبدالحميد االول 


