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اآلتية:  اجب عن األسئلة 

 (  اتدرج 10)  السؤال األول:

     - اختر اإلجببت الصحيت فيمب يلي:

ح يف س نة  -1 أأبق.1154ىـ/545جن جمري ادلين  دمشق واس خخالصيا من حامكيا  م من دخول   

ود  محم ن  ادلي ر  و ه  .D     وب ي أأ ن  ادلي م  يب       C . جن و ي لأ ا ن  ادلي ح  صال .B              سد ن أأ وهادلي شريه .A 

نوخويف -2 اموزارة  ة امؼاضد.    اثر ػىل صالح ادلين غندما ثوىل   

اخلالفة وىر              ؤمتن  شاور                      C .رضغام                      D.م .B                                 نزن ادلوةل.A 

ا -3 بخوحيد  ام  اية وغك موائو مكوًًن وحدة س ي .سمبالد امشامية واجلزرية واملرصية حتت  بني امفرات وامنيل  كرية   

محمود    هور ادلين   .                   D            أيوب م ادلين أ صالح ادلين الأيويب              C .جن .B              أأسد ادلين شريهوه .A 

ام امثائران -4 ا ك رد ػويو وخوؼو منطاش ويوبغ من امسوطنة. ابهمت  

ان امظاىر جلمق.  مسوط أش    D    ا ان ال يامسوط ا رس ب ر وق    C . ف  رك ر ن  ر رج  رص ف ا من ا ن  ا مسوط ا .B   ر ى ا مظ ا ن  ا مسوط وقا رك ر .A 

امنخاجئ املرتثبة ػىل مؼاىدة ايفا -5   .من 

أيدي امصويبيني  يف أ رى املدس  اء ك بل .D   امصويبيني أيدي  املدس يف أ بلاء  . C امثاين مرباطور فردريم  أيدي املسومني B.جسومي املدس مالإ يف أ بلاء املدس  .A 

 ( اتدرج 10)      :السؤال الثاين

: (F) أو الدائرة الخطأ في حبل العببرة خبطئت (T)ظلل الدائرة الصواة في حبل العببرة صحيحت  

أرسو ف.      -1 يف مؼرنة أ يف الاهخصار ػىل امصويبيني  ين  ِّ ح صالح ادلد جن  

يف مؼرنة غزة.       -2 امصويبيني  بؼد اهخصارمه ػىل  اسرتد اخلوارزمية بيت امللدس   

ِّين وريدشارد كوب الأسد ػىل غلد صوح ملدة ثالث س نوات.   -3 اثفق صالح ادلد  

س نة  -4 م.1251ىـ/646اهخرص املامميم امبحرية ػىل امصويبيني يف مؼرنة فارسكور   

ر امخميوري -5 درء اخلط اجلراهسة يف  ح املامميم  .جن  

  



ج  وذ ن من ا مذح )ا م( 2رمق مي ملام ني وا وبي خي الأي : اتر رر  مل

 اجب عن األسئلة اآلتية:

 (  اتدرج 10)  السؤال األول:

     - اختر اإلجببت الصحيت فيمب يلي:

أومه-1 وبلااي امفاطميني وأ ابإػادة ادلوةل امفاطمية. يماجمتع حوهل امؼبيد وامسوداهيني   

اخلالفة وىر              ؤمتن  شاور                      C .رضغام                      D.م .B                                 نزن ادلوةل.A 

مغزو -2 زيرة رودس. أأرسل ثالث محالت حبرية       ج

ان امنارص فرج رن رركوق.  مسوط ا  D      اي ررس ب مسوطان الأش ف  ا . C امظاىر جلمق رركوق        B.       امسوطان  ان امظاىر  امسوط .A 

يف موكؼة  -3 .م1516ىـ/522مرج دابق س نةاهخرص ػىل املامميم   

ازان خان.  غ  D                        أول أول C .بيازيد ال حميور منم                        B.                      سومي ال .A 

ة  -4 بالد امشام بؼد حتريره غاك س ن هنائيًا من  ح يف طرد امصويبيني  م.1251ىـ/651جن  

أش ف خويل.  ان ال مسوط ان امنارص دمحم رن   D ا كالوونامسوط . C   املنصور كالوون امسوطان  .B  بيربس ان امظاىر  امسوط .A 

بؼد فشل امحلةل  -5 ِّين  .اس خلرت الأمور مصالح ادلد امبزيهطية فوجو اىامتمو نولضاء ػىل  امصويبية   

اطنية مب ا .D                    الأرمن . C             امسوداهيني .B                             امش يؼي الإسامغييل  A.املذىب 

 السؤال اثلاين:      )01 درجات( 

: (F) أو الدائرة الخطأ في حبل العببرة خبطئت (T)ظلل الدائرة الصواة في حبل العببرة صحيحت  

أ اخلطر امؼامثين -1 أش ف كايدباي. بدأ ان ال امسوط يف غيد   

يف س نة  -2 م.1261ىـ/656اكهت مؼرنة ػني جاموت   

جزيرة امروضة. -3 يف  أسكهنم  اجلراهسة وأ أأػدادًا من املامميم  اشرتى امسوطان املنصور كالوون   

ة  -4 أول س ن ربيع ال ايفا يف  / فرباير 662غلدت مؼاىدة  .م1225ىـ  

يف  -5 امظاىر بيربس  وْطان  اس ية.              فشل امسُّ اإحياء اخلالفة امؼب  

 


