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: أيدي في 1258 سنة بغداد سقطت (1 س

: أيدي في بغداد سقطت 1258م عام في (2 س

: هي دول عدة إلى مقسمًا اإلسالمي المشرق كان عشر السادس القرن أوائل في (3 س

: مدينة على السيطرة الصفويون استطاع 1508م سنة في (4 س

: سنة بغداد مدينة على السيطرة الصفويون استطاع (5 س

: قiبaل من الصالح الرجاء رأس اكتشاف تم (6 س

: السلطان دولتهم مؤسس إلى العثمانيون يuنسب (7 س

: عام البيزنطية الدولة عاصمة القسطنطينية مدينة فتح الثاني) (محمد استطاع (8 س

السلطان يد على 1453م سنة البزنطية الدولة عاصمة الفسطنطينية مدينة فتحت (9 س
العثماني:

: موقعة في (1514م) سنة الصفويين األول) (سليم السلطان هزم (10 س

: سنة جالديران موقعة في الصفويين األول) (سليم العثماني السلطان هزم (11 س

: دولة أنقاض على دول عدة قيام أفريقيا شمال شهد (12 س

: منها دول عدة قيام أفريقيا شمال شهد (13 س

المماليك: Áمaكaح (14 س

: سنة العباسية) أو (الريدانية معركة وقعت (15 س

: عام القاهرة األول) (سليم السلطان دخول بعد عثمانيتين إيالتين ومصر الشام أصبحت (16 س

: موقعة في والمماليك العثمانيين بين صدام أول (17 س

السلطان يد على (1534م) سنة الصفويين من وانتزعوها العراق إلى العثمانيون تحرك (18 س
: العثماني

: سنة القانوني) (سليمان السلطان يد على الصفويين من العراق العثمانيون انتزع (19 س

: سنة الجزائرية العاصمة بربروسا) (خيرالدين دخل (20 س

: من 1574م عام تونس انتزاع من باشا) (سنان تمكن (21 س
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: سيطرة تحت 1511 سنة األقصى المغرب كان (22 س

: عدا العثمانيين لسيطرة بالكامل العربي الوطن خضع (23 س

لمدة: العثمانيين لسيطرة العربي الوطن خضع (24 س

إلى: أدت باهظة ضرائب العثمانيون فرض (25 س

: إلى عددها وصل إياالت عدة إلى لهم الخاضعة المناطق العثمانيون Á ÁÄسمaق (26 س

: مهمتها الجنود من حامية إيالة كل في العثمانيون جعل (27 س

: السلطان العثمانية الدولة سالطين آخر كان (28 س

: القرن من ابتداء العثمانية الدولة في يدب الضعف بدأ (29 س

: العثمانية الدولة ضعف أسباب من (30 س

: المعني) (فخرالدين أعمال من (31 س

بـ: المعني) (فخرالدين حركة ظهرت (32 س

: سنة العثمانية الدولة عن لبنان استقالل المعني) (فخرالدين األمير أعلن (33 س

: في الكبير) بك (علي حركة ظهرت (34 س

: سنة العثمانيين من التخلص على العمر) (ظاهر مع الكبير) بك (علي اتفق (35 س

: في العمر ظاهر حركة ظهرت (36 س

: عام الغرب) (طرابلس رسمية صحيفة أول صدرت (37 س

: في الحجاز في الوهابية الحركة ظهرت (38 س

: إلى الحجاز في الوهابية الحركة دعت (39 س

: وهو المماليك أحد بغداد في الحكم تولى 1734م سنة (40 س

: عام بغداد في الحكم أبوليلى) (سليمان تولى (41 س

: سنة رجاله أحد من غدراً العمر) (ظاهر قuتل (42 س

: في استقاللها تونس نالت (43 س
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: تابعة قصيرة بفترة العثمانيين األتراك مجئ قبل طرابلس كانت (44 س

: طرابلس على اإلسبان سيطر (45 س

: إلى وسلموها 1530م سنة طرابلس مدينة عن األسبان تنازل (46 س

: أسرة حكامه أشهر ومن الطامعين مطامع عن ببعده فزان إقليم نعم (47 س

: بمنطقة عسكر وقد طرابلس إلى آغا) (مراد بقيادة قوة العثمانيون أرسل (48 س

: طرابلس مدينة حكم عثماني واٍل أول (49 س

: سنة ليبيا في األول العثماني العهد بدأ (50 س

من: الفترة في امتد األول العثماني العهد (51 س

: هو عليها عثماني والي أول وكان 1551م سنة طرابلس على العثمانيون سيطر (52 س

: أصل من وكان ليبيا في عثماني واٍل أول هو آغا) (مراد (53 س

: آغا) (مراد أعمال أهم من (54 س

: مدينة في ودفن 1553م سنة آغا) (مراد توفي (55 س

: باشا) (درغوت أعمال أهم من (56 س

: إقليم إلى القرمانلين أصل يعود (57 س

: سنة طرابلس في القرمانلية األسرة تأسست (58 س

: سنة (باشا) لقب ومuنح القرمانلي) لـ(أحمد الوالية (فرمان) العثماني السلطان أصدر (59 س

: عام الحكم القرمانلي) باشا (أحمد تولى (60 س

: الليبية للبحرية نواة وضع من أول (61 س

: العالم عهده في وبرز وإكرامهم العلماء برعاية باشا) (أحمد اهتم (62 س

: المؤرخ للفقيه األخيار) من بها كان ومن طرابلس ملك فيمن (التذكار كتاب (63 س

: على تحتوي معاهدة 1751م سنة القرمانلي) باشا (محمد مع انجلترا عقدت (64 س

: عهد في البحر عرض في اإلنجليزية السفن تفتيش حق الليبية السفن مuنحت (65 س
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: بمعاهدة عuرفت 1883م سنة تونس على الحماية معاهدة فرنسا فرضت (66 س

: قرابة القرمانلي) باشا) (علي حكم استمر (67 س

: هو طرابلس على واٍل بتعيين فرمانًا 1793م سنة العثماني السلطان أصدر (68 س

: أنواعها تعددت التي األرض ملكية ينظم عثماني قانون 1858م سنة في صدر (69 س

: عام في (فيالدلفيا) األمريكية السفينة أسر الليبية البحرية استطاعت (70 س

: في األمريكية المتحدة الواليات على الحرب باشا) (يوسف أعلن (71 س

تابعة وكانت (فيالدلفيا) السفينة أسر باشا) (يوسف عهد في الليبية البحرية استطاعت (72 س
: للبحرية

: على سيادتها بسط القرمانلي العهد في الليبية البحرية استطاعت (73 س

األمريكية السفينة على االستيالء القرمانلي باشا يوسف عهد في الليبية البحرية استطاعت (74 س
:

: القرمانلية األسرة وانهيار ضعف إلى أدت عوامل عدة (75 س

: عام الجزائر فرنسا احتلت (76 س

: في الثاني العثماني العهد مطلع في المحمودي) (غومة حركة انطلقت (77 س

: حركة ليبيا في الثاني العثماني العهد ضد قامت التي الحركات من (78 س

: سنة المحمودي غومة الشيخ حركة على القضاء تم (79 س

: قانون فأصدرت قانونية إدارية أسس على إياالتها العثمانية الدولة نظمت (80 س

: باسم عuرفت ، طرابلس بوالية رسمية صحيفة أول صدرت (81 س

: عام الترقي صحيفة البوصيري) (محمد الشيخ أصدر (82 س

: األستاذ أصدرها ليبية مجلة أول هي الفنون) (مجلة (83 س

: عام صدرت ليبية مجلة أول هي : الفنون مجلة (84 س

الكشاف صحيفة الثاني العثماني العهد من األخيرة السنوات في الخاصة األهلية الصحف من (85 س
: للكاتب

: بمدينة األسمرية الزاوية تقع (86 س
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: في السنوسية الزاوية توجد (87 س

: مكتبة ، ليبيا في القديمة المكتبات أهم من (88 س

: اإلمام الشيخ هو : السنوسية الحركة مؤسس (89 س

: بمدينة السنوسية الحركة مؤسس السنوسي) علي بن (محمد اإلمام الشيخ ولد (90 س

بـ: قبيس أبي زاوية السنوسي) علي (محمد الشيخ أسس (91 س

بـ: 1867م سنة السنوسي) الشريف (أحمد الشيخ ولد (92 س

: إمارة إلى 1949م سنة برقة إقليم في اإليطالي الغزو بعد السنوسية الحركة تحولت (93 س

: عهد في طبرق مرسى تأسس (94 س

: سنة القرمانلي) باشا (محمد توفي (95 س

: في تنظر الجنايات محكمة (96 س

: بين تنشأ التي القضايا في بالنظر تختص : الربيين محكمة (97 س

عام: إليطاليا السياسية الوحدة تحققت (98 س

عام: تونس احتالل من فرنسا تمكنت (99 س

طريق: عن ليبيا الحتالل إيطاليا مهدت (100 س

: من كل في روما لبنك فروع بفتح إيطاليا قامت (101 س

: العثماني الوزراء لرئيس إنذاراً أرسلت 1911م سنة لليبيا إيطاليا احتالل قبل (102 س

: مدينة احتالل من إيطاليا تمكنت 1911م عام أكتوبر 5 في (103 س

: عام مصراتة على اإليطالية القوات سيطرت (104 س

: في (الخمس) مدينة إيطاليا احتلت (105 س

: في الشط) (شارع معركة وقعت (106 س

: الدولتين بين 1912م سنة بسويسرا لوزان) (أوشي معاهدة عuقدت (107 س

: في لوزان) (أوشي معاهدة عuقدت (108 س
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: معاهدة 1912م سنة العثمانية والدولة إيطاليا ÁÄوقعت (109 س

: سنة العثمانية والدولة إيطاليا بين الحرب إيقاف على لوزان) (أوشي معاهدة نصت (110 س

: سنة العثمانية والدولة إيطاليا بين لوزان) (أوشي معاهدة عuقدت (111 س

على: نصت 1912م عام لوزان) (أوشي اتقافية (112 س

: على لوزان) (أوشي معاهدة نصت (113 س

: الميدان إلى السنوسية الدعوة دخول لوزان) (أوشي معاهدة نتائج أبرز من كان (114 س

: تuعرف كانت التي المعسكرات من خمسة السنوسي) الشريف (أحمد السيد أنشأ (115 س

: عام (جندوبة) معركة وقعت (116 س

: معركة الغربي الجبل في ورفاقه الباروني) (سليمان الشيخ خاضها التي المعارك أشهر (117 س

: هي الغربية الجهة في اإليطالي االحتالل ضد المعارك أشهر من (118 س

عام: ديسمبر 24 المحروقة معركة وقعت (119 س

: معركة في البوسيفي) ÁÄعبدالله (محمد المجاهد استشهد (120 س

: عام بألمانيا فرانكفورت) بمدينة (الصلح معاهدة عuقدت (121 س

: عام (الجزيرة) مؤتمر Áدiقuع (122 س

: عام وبريطانيا ، فرنسا من وكل ألمانيا بين (الجزيرة) مؤتمر عuقد (123 س

: استقالل احترام فيه وتقرر 1906م سنة (الجزيرة) مؤتمر انعقد (124 س

: من (1908م) عام والهرسك البوسنة واليتي على النمسا استولت (125 س

: سنة األولى العالمية الحرب بدأت (126 س

: سنة الحلفاء مع األولى العالمية الحرب إيطاليا دخلت (127 س

: منطقة في سرت مدينة من بالقرب القرضابية معركة وقعت (128 س

: مدينة في (القرضابية) معركة وقعت (129 س

عسكرية حملة يعدون واخذوا وطرابلس برقة بين الجهود توحيد إلى السنوسيون اتجه (130 س
: السيد قيادة تحت
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: سنة (القرضابية) معركة وقعت (131 س

: مدينتي في الغربية المنطقة في اإليطالي الجيش حaوصر وقد Äإال 1916م عام يبدأ لم (132 س

: سنة البقيع بمقبرة ودفن بالحجاز السنوسي) الشريف (أحمد السيد توفي (133 س

: مدينة الناشئة لحكومته مقراً اإليطاليين انسحاب بعد السنوسي) إدريس (محمد اتخذ (134 س

: عام (الزويتينة) مفاوضات عuقدت (135 س

: سنة والسنوسيين اإليطاليين بين (عiكرمة) اتفاقية وقعت (136 س

بين: توقيعها تم 1917م (عكرمة) اتفاقية (137 س

أهل خواطر لتهدئة تمهيدية شروط عنوان تحت واإليطاليين السنوسيين بين اتفاقًا صدر (138 س
: من تألف البالد

: دول بانتصار األولى العالمية الحرب انتهت (139 س

عام: المحور على الحلفاء دول بانتصار األولى العالمية الحرب انتهت (140 س

في: الطرابلسية الجمهورية أعلنت (141 س

: من يادم بن سواني صلح عن المنبثق األساسي القانون يتألف (142 س

: السيد الطرابلسية الجمهورية في المالية لإلدارة رئيسًا اختير (143 س

: مدينة في 1918م سنة الطرابلسية الجمهورية أÂعلنت (144 س

: عام يآدم) بن (سواني صلح عuقد (145 س

يادم: بن سواني صلح مبادئ أهم من (146 س

: الجنرال هو الليبيين ضد واإلرهاب القمع أساليب كافة مارس الذي اإليطالي القائد (147 س

: عام يونيو شهر أواخر في سرت مدينة إيطاليا احتلت (148 س

: عام (غريان) مؤتمر عuقد (149 س

: بين 1920م عام (الرجمة) اتفاقية وقعت (150 س

: في والسنوسيين اإليطاليين بين الرجمة اتفاقية أÂْبرÃمaْت (151 س

الرجمة: اتفاقية بنود أهم من (152 س
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من: يتكون برقة في األساسي القانون (153 س

: من منتخبين عضوًا خمسين من برقة في البرلمان تألف (154 س

ليبيا على أميرًا السنوسي) (إدريس السيد لمبايعة (غريان) مؤتمر في المجتمعون سارع (155 س
: في

: سنة إيطاليا في األمور مقاليد (موسوليني) تولى (156 س

: بزعامة 1922م سنة إيطاليا في األمور مقاليد الفاشستي الحزب تولى (157 س

: في 1922م) عام فبراير 11 الثاني والسبت ، فبراير 4 األول (السبت معركة وقعت (158 س

: فيها استشهد 1923م المشرك سواني في والطليان المجاهدين بين مواجهات قامت (159 س

: معركة في 1923م سنة السويحلي) (سعدون المجاهد استشهد (160 س

: سنة كعام) ووادي ، زلى (سيدي معركة وقعت (161 س

: سنة المشرك) (سواني معركة في السويحلي) (سعدون المجاهد استشهد (162 س

: معركة في للمقاومة وتعرضوا وليد) (بن احتالل 1923م عام في اإليطاليون حاول (163 س

: وسيناون الجويبية منها معارك عدة وقاد الغربي بالجبل المجاهدين زعماء أحد (164 س

: سنة الزاوية مدينة في عسكر) بن (خليفة المجاهد إعدام تم (165 س

: مدينة في عسكر) بن (خليفة البطل المجاهد إعدام تم 1922م سنة في (166 س

: في إجدابيا مدينة احتالل من إيطاليا تمكنت (167 س

: سنة البطنان بمطقة المختار) (عمر المجاهد ولد (168 س

: المقاومة حركة في المختار) (عمر المجاهد معاوني ضمن من (169 س

بـ: المعروف المعسكرات نظام اإليطاليين ضد جهاده في المختار) (عمر المجاهد اتبع (170 س

: عام الشهيرة (تاقرفت) معركة وقعت (171 س

: المنطقة في م 1928 عام الشهيرة (تاقرفت) معركة وقعت (172 س

: عام (الهواري) معركة وقعت (173 س

: عام سبتمبر 11 في أسيراً المختار) (عمر الشهداء شيخ وقع (174 س
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وقتلت كتفه جرحت أن بعد اإليطالية القوات عند أسيرًا المختار) (عمر المجاهد وقع (175 س
: في فرسه

: مدينة في 1931م سنة المختار) (عمر الشهداء شيخ إعدام تم (176 س

: عام طرابلس على واليًا برغل) (علي بتعيين فرمانًا العثماني السلطان أصدر (177 س

: هي المقاومة على القضاء في (غراسياني) أساليب من (178 س

: معتقل ليبيا في الفاشست اإليطاليون أقامها التي المعتقالت أشهر من (179 س

ليبيا: في الفاشستي العهد مظاهر من (180 س

: سنة الثانية العالمية الحرب اندلعت (181 س

: في الثانية العالمية الحرب اندلعت (182 س

: مدينة في 1939م سنة مؤتمراً مصر في المقيمون الليبيون عقد (183 س

: في باإلسكندرية مؤتمرًا الليبيون عقد (184 س

: عام بمصر القاهرة بمدينة الليبي الجيش وتأسيس للتجنيد مكتب أول تأسس (185 س

: القاهرة مدينة في الليبي الجيش تأسس (186 س

: قيادة تحت 1942م سنة مصر على وإيطاليا) (ألمانيا المحور قوات زحفت (187 س

المعركة هذه قامت الحلفاء ودول المحور دول بين الحاسمة المعارك من العلمين معركة (188 س
: سنة

ودول الحلفاء دول بين المصرية الليبية الحدود من بالقرب (العلمين) معركة وقعت (189 س
: سنة المحور

: سنة طرابلس على الثانية العالمية الحرب أثناء الحلفاء سيطر (190 س

: عام ليبيا عن واأللمانية اإليطالية القوات إجالء تم المحور دول هزيمة بعد (191 س

: بـ عرفت بعضها عن منفصلة مناطق إلى ليبيا الحلفاء قسم (192 س

: برئاسة المختار) (عمر جمعية تأسست 1943م سنة في (193 س

: من أمر على بناء 1947م ديسمبر 12 يوم المختار) (عمر جمعية نشاط توقف (194 س

: برئاسة 1944م سنة الحر الوطني الحزب تأسس (195 س
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: السيد (1945م) عام أوائل في الشباب رابطة أنشأ (196 س

في فرع لها وكان 1945م عام أوائل في الشباب رابطة السنوسي) إدريس (محمد انشأ (197 س
: مدينة

: السيد برئاسة 1946م سنة مايو 30 في الحرة) الوطنية (الكتلة أÂنشئت (198 س

: سنة الليبي الجنوب في سرًا تأسست فزان في السرية الجمعية (199 س

: برئاسة (1946م) سنة المصري الطرابلسي االتحاد حزب تشكل (200 س

: في بالقاهرة ليبيا تحرير هيئة تأسست (201 س

: برئاسة 1947م مارس 13 في بالقاهرة ليبيا تحرير هيئة تأسست (202 س

: في لليبيا التام االستقالل أهدافه أهم ومن العمال حزب حمزة) بن (بشير أسس (203 س

: حزب 1947م سبتمبر أول في حمزة) بن (بشير أسس (204 س

: بقيادة (1947م) سنة سبتمبر أول في العمال حزب تأسس (205 س

: برئاسة الطرابلسي الوطني المؤتمر حزب تشكيل تم 1949م سنة في (206 س

: برئاسة السنوسية زعامة تحت ليبيا باستقالل ونادى (1949م) سنة االستقالل حزب تأسس (207 س

: خارجية وزير هو (بيفن) (208 س

: يأتي ما إلى الرباعية التحقيق لجنة تهدف (209 س

: عام المتحدة علىاألمم ليبيا قضية بعرض العربية الجامعة قامت (210 س

يuعرف: مجلسًا يترأس أÁْن على ليبيا في لها مندوبًا بلت) (أدريان السيد المتحدة األمم عينت (211 س

: سنة ليبيا في التأسيسية الوطنية الجمعية تكونت (212 س

: من 1950م عام ليبيا في الدستور لوضع التأسيسية الوطنية الجمعية تكونت (213 س

: سنة مؤقتة ليبية حكومة أول التأسيسية الوطنية الجمعية شكلت (214 س

: هو االستقالل بعد مؤقتة ليبية حكومة رئيس أول (215 س

: السيد هو المؤقتة الليبية الحكومة في للدفاع وزير أول (216 س
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: في االستقالل على ليبيا حصلت (217 س

: عام المتحدة األمم إلى ليبيا انضمت (218 س

: هي االستقالل بعد ليبيا شهدتها التي المشروعات أهم من (219 س

٭٭٭٭٭ األسئلة انتهت ٭٭٭٭٭


