
 

 

 

 درجات  10لكل سؤال مالحظة اإلجابة على سؤالين فقط ..

 املئي الفرغات االتية بما يناسبها .  /1س

 بعد ان سيطر السلطان سليم األول على مصر شكل مجلساً حليا إداريا باسم ................مهمته ................ -1
سميت بمعركة ..............في بالد 1516درات بين العثمانين والمماليك معركتين مشهورتين األولى سنة  -2

 سميت بمعركة ............. في مصر .  1517الشام وأخرى سنة 

كانت معركة ................ هي الفاصلة لدخول القوات الفرنسية الى دمشق حينما اصطدمت مع القوات  -3

 ادة ..................العربية بقي

بعد سيطرة العثمانيون على تونس وضع القائد سنان باشا أسس النظام اإلداري وكان على راس هذا النظام  -4

حاكم مدني يلقب ب .............يمثل السلطان العثماني وموظف يدر الشؤون المالية يدعى ...........ززوقائد 

 يلقب ب ...............
 العهد العربية الى القائد العربي ................. سميت بالعهد نسبة .................. يرجع تاسيسجمعية -5

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

ضعي كلمة صح امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة الخاطئة وصححي الخطأ فبدونه تعتبر اإلجابة  /2س

 اطئة . خ

 لتمثيلها في لجنة كنج كراين كل من هنري مكماهون وتشارلس كراين . لقد رشحت بريطانيا  -1
 لم يكن لروسيا اية أطماع في الدولة العثمانية حينما تم التوقيع على اتفاقية سايكس بيكو . -2
ي جمعية االتحاد ه 1908كان أولى الجمعيات العربية التي تاسست بعد عام االنقالب على السلطان العثماني  -3

 والترقي . 

 لقي العثمانيون مقاومة عنيفة الحتالل  الحجاز .  -4
 القومي هو استقالل البالد العربية عن الدولة العثمانية . –كان من اهداف واتجاهات التيار الديني  -5

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

وكان لذلك نتائج عدة  1918الى سنة  1516ون على الوطن العربي دامت أربعة قرون من سنة ان سيطرة العثاني /3س

 تداخلت مع بعضها البعض . تكلمي باختصار عن مراحل امتداد السيطرة العثمانية الى بلدان المغرب العربي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 النموذجية  األجوبة

 

 : األولالسؤال 

 إساءةتشمل منع الوالي من  وأصبحتوالحكم ثم تطورت  اإلدارةديوان الباشا . مساعدة الوالي في شؤون  -1

 السلطة .
 مرج دابق . الريدانية -2

 ميسلون . يوسف العظمة -3
 0االغا0الباي 0الباشا  -4
 عهد بينه وبين هللا 0عزيز علي المصري  -5

0000000000000000000000 

 000السؤال الثاني 

 هوغارث  0خطأ  -1
 خطأ في القسطنطينية ومضيق البسفور والدردنيل  -2

 جميعة االخاء العربي خطأ   -3
خطأ لم يلقي وانما تم دخولهم بشكل سلمي من خالل ارسال الشريف ابنه الى القاهرة ليقدم فروض الوالء  -4

 له بالسيادة على الحجاز . إقرارللسلطان العثماني وتسليم مفاتيح الكعبة المشرفة وبعض االثار النبوية 

لفاسدة التي كانت تسود الدولة العثمانية من خالل برنامج سياسي يعتمد على اساسين هما ا األوضاعخطأ تغير  -5

 والخالفة . اإلسالميةالرابطة 
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 جواب السؤال الثالث 

 .  5الى صفحة  3موضوع امتداد السيطرة العثانية على بلدان المغرب العربي من صفحة 


