
 دلقسز اىفصو اىدزاظي اىثبّي   األظئية االظرتشبدية
 ً 9191-9102ىعبً اىدزاظي ا ....... عببعاىصف اى اىحبزيخ ........بد  ادل

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تارخيية عن : / اكتب مذكزات1ض

 التنافس بٌن المدن االغرٌقٌة والفٌنٌقٌة . /1

 / نهاٌة المدن االغرٌقٌة فً لٌبٌا .2

 / الحروب البونٌة .3

 -:/ عيو دلب يأجي 2ض

 / لم ٌتمكن االغرٌق من تكوٌن دولة واحدة .1

 / التنافس بٌن المدن الفٌنٌقٌة وبٌن المستعمرات االفرٌقٌة فً شرق لٌبٌا .2

 فرٌقٌا .أفً شمال  / استنجد الحاكم الرومانً بالوندال3

 / استطاع البٌزنطٌون التصدي لهجمات اللٌبٌٌن على مراكزهم الساحلٌة .4

 / تخلً الناس فً لٌبٌا عن الدٌن المسٌحً .5

 / رؤٌة الظواهر الفلكٌة بسهولة ووضوح .6

 يف ىيبيب ؟ اإلغسيق/ ٍب هي ادلدُ اخلَط اىحي اظعهب 3ض

 ؟ اإلغسيقياالظحعَبز  أظببة/ اذمس 4ض

 اىصغسي ؟ أظيب إىل اإلغسيقعِ هجس   هجعسف  ٍب / اذمس 5ض

 عْة ؟ هبيصازيىض  ؟ اذمس ٍب جعسف  ٍِ يْحَي احلبمٌ إىل/  6ض

 ظبحيَىض ظيفسوض ؟ أعَبه أهٌ/ ٍب هي 7ض

 عىاٍو ضعف اإلٍرباطىزية اىسوٍبّية ؟ أهٌ/ اذمس 8ض

 / ايِ ظنِ ادلعْيىُ  ؟ وٍىت ّشأت دوىحهٌ ؟ وٍب اهٌ ٍدّهٌ ؟ 9ض

 ظقىط دوىة ظبأ ؟ / وضح االظببة اىحي ادت اىل10ض

/ ) جعحرب دوىة محري اٍحداد ىدوىة ظبأ  ( ٍىت قبٍث دوىة محري ؟ وٍب اظمٌ عبممَحهب ؟ وٍمب 11ض

 هي ادلْبطق اىحي خضعث ىعيطبّهب ؟



 / بىن اىيَْيىُ اىنثري ٍِ ادلدُ واىقصىز اذمس ٍب جعسفة عِ قصس ) غَداُ ( ؟ 12ض

 /  ٍِ هٌ اىعسة ادلعحعسبة ؟13ض

 عِ زحيحي اىشحبء واىصيف ؟/ اذمس ٍب جعسفه  14ض

 عِ جبزيخ ٍنة ؟ ه/ اذمس ٍب جعسف15ض

 اىحْظيَبت اىحي قبً بهب قصي بِ مالة يف ٍنة ادلنسٍة ؟  أو  األعَبههي  / ٍب16ض

 /  مبُ يعنِ يثسة قبو اىبعثة اىْبىية طبئفحبُ  ) اذمسهٌ ( ؟ 17ض

 / اذمس اهٌ ٍهبً شيخ اىقبيية ؟18ض

 / ٍبهي اشهس احلسوة ايبً اىعسة ؟ 19ض

 احلجبش ؟ إىل األمْبًٍِ ادخو عببد   أوه/ ٍِ هى 20ض

 عِ مٌْ ) اىالت (؟ ه/ اذمس ٍب جعسف21ض

 ظنبُ اىيَِ اىقديٌ ببىصازعة واىصْبعة . وضح ذىل ؟  اشحعو/ 22ض

 / وضح ميف مت ظقىط دوىة محري يف يد االحببغ ؟23ض

 / ٍِ هى اىْبي اىري أزظيه اهلل اىل قىً مثىد ؟ وضح ميف مبّث ّهبية هرا اىقىً ؟24ض

 / ٍِ هٌ اشهس ٍيىك طعٌ وجديط ؟ وٍب هي عبمَحهٌ ؟25ض
 األسئلةانتهت 


