
 ملقرر الفصل الدراسي الثبني   األسئلة االسرتشبدية
 م 9191-9102لعبم الدراسي ا ....... الصف الثبمن التبريخ........بد  امل

********************************************************* 
 اِي أعىالْ ؟ /وَ ِٕ املؤضظ اذتكٗك٘ لمدٔلٛ العباضٗٛ  ؟ اذكس1ع

 ضكٕط دٔلٛ العباضٗني ؟ أضباب/اذكس 2ع

وا 3ع  : اآلت٘عَ  تعسفْ/اكتب 

.أ  / خصائص العصس العباض٘ االٔه 

 /  ضعف العباضٗني ٔضكٕط دٔلتّي .ب

 / عمن ملا ٖأت٘ :4ع

./ بعد قٗاً الدٔلٛ العباضٗٛ مل تعد دوػل صاذتٛ اُ 1  تكُٕ عاصىٛ 

.ملاذا؟2  / لكب ارتمٗفٛ ابٕ عباع بالطفاح  

3.  / اختر العباضُٕٗ وَ فازع ٔخسضاُ وسكصًا لٍػس دعٕتّي 

4.  / متٗص العّد العباض٘ باشدِاز اذتضازٚ االضالوٗٛ 

5.  / بمؼ ٌفٕذ الفسع قىتْ يف عّد املأوُٕ 

 اذتضازٚ االضالوٗٛ ؟/ أذكس أِي العٕاون اليت ضاعدت عمٜ اشدِاز 5ع

 / وست اذتٗاٚ الفكسٖٛ عٍد املطمىني بجالخ وساحن اذكسِا ؟6ع

الٍبٕٙ الػسٖف ؟ اذكس وا تعسفٛ عٍٛ ؟7ع  /  أَٖ ٖٕدد اذتسً 

.8ع  / ٔضح كٗف أثست اذتضازٚ االضالوٗٛ يف الكػٕفات ادتػسافٗٛ 

ي ٌّٔضتّي اذتدٖجٛ .ودٍُٖٕ لمىط األٔزبُٕٗ ٖعترب/ 9ع   اليت تٕضح ِرٓ العبازٚ ؟ األدلٛاذكس مىني حبضازّت

 / وا ِ٘ السضًٕ اليت اغتّس بّا العسب ؟ 10ع

 / واِ٘ العٍاصس االضاضٗٛ لمصخسفٛ ؟11ع



 / عمن ملا ٖأت٘ :12ع

1.  / اخرتاع املطمىُٕ أالت وجن االضطسالب ٔالبٕصمٛ 

2.  / منٕ التفكري العمى٘ عٍد املطمىني يف البحح ٔالتألٗف 

./ مل ّٖتي 3  املطمىُٕ بفٍُٕ التصٕٖس ٔالٍحت يف أٔائن ظّٕز االضالً 

 / اكتب وركسات تازخيٗٛ عَ :13ع

. أ  / عمي الطب عٍد املطمىني 

 اقطاً العىازٚ االضالوٗٛ .ب/ 

 أغّس اوسائّا ؟/ وَ ِٕ املؤضظ اذتكٗك٘ لدٔلٛ األغالبٛ ؟ٔوَ ِي 14ع

(15ع  / كاُ لعّٕز األغالبٛ يف أفسٖكٗا وصاٖا عدٖدٚ ضاعدت عمٜ اشدِاز اذتضازٚ االضالوٗٛ .) ٔضح ذلك 

امل اإلضالو٘يف العامل  أصبح/ 16ع  . ) اذكسِا (؟ثالخ دٔه اٖاً عبٗد اهلل   ّدٙ 

صٖص باهلل اال اُ ِرٓ الدٔلٛ / بعد االضتكساز الرٙ ضاد الدٔلٛ الفاطىٗٛ يف عّد املعص لدَٖ اهلل ٔالع17ع

 أخرت يف الضعف ٔالتدِٕز .) ٔضح االضباب ٔالدٔافع اليت كاٌت  ٔزاء ضكٕط الدٔلٛ الفاطىٗٛ ؟(

 ؟ األٖٕبٗٛوَ تٍطب الدٔلٛ  إىل/ 18ع

وا 19ع  عَ : تعسفْ/ اكتب 

1.  / ابساِٗي بَ االغمب 

2.  / اعىاه صالح الدَٖ الداخمٗٛ 

 العٕاون اليت ضاعدت عمٜ الػصٔ الصمٗيب ؟ أِي/ اذكس 20ع

 / وَ ِٕ أٔه وَ حأه تٕحٗد دّٕد املطمىني ؟ ٔملاذا؟21ع

ٕا اذتىمٛ الصمبٗٛ الجالجٛ ٔكٗف كاٌت ٌّاٖٛ املمك فسدٖسٖك ؟22ع  / اذكس اغّس املمٕك الرَٖ تصعى

 / كٗف كاٌت احٕاه طسابمظ حتت حكي االضباُ ؟ 23ع  



 / اكتب وركسات تازخيٗٛ عَ :24ع

1.  / وعسكٛ حطني 

2.  / ٌتائج وعسكٛ عني دالٕت 

3.  / ٌّاٖٛ حكي فسضاُ ٖٕحٍا ٔطسدِي وَ البالد 

 / اذكس الطبب :25ع

 ٗت اذتسٔب الصمٗبٗٛ بّرا االضي ؟/ / ملاذا مس1

2.  / تأخس ٔختمف اِن غسب أٔزبا 

 / اكتب وا تعسفٛ عَ :26ع

1.  / الفتح االضالو٘ 

 / اثر المراكز التجارية الساحمية في شرق افريقيا في نشر االسالم .2

 القارة االفريقية ؟ بين سكان اإلسالموسائل نشر  أهم/ اذكر 27س

 تأسست الحركة السنوسية ؟ ومن هو مؤسسها ؟ أين/ 28س

 / ما العوامل التي ساعدت عمى سهولة انتشار االسالم في افريقيا ؟29

 ( / ٔضعت اذتسكٛ الطٍٕضٗٛ اِداف اضاضٗٛ ) اذكسِا30ع  

 

 األسئلةمتت 

 

 

 


