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 ============    ساعة واحدةزمن االختبار    ===========
 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر/ اختبار مقرر

 (درجة 02/دقيقة  02) .............  صف اآلثار التي خلفها شاه جيهان في الهند في مقال قصير. أ :السؤال األول
 هوض بالدولةجهود عباس الكبير للنأكتب مقااًل قصيرًا في . ب              

 
 (درجة  02/ دقائق 02) .....................................:التاليةالتاريخية بما تفسر الظواهر : السؤال الثاني

 . تحالف بابر المسلم السني مع الشاه إسماعيل الصفوي الشيعي ضد األوزبك السنة -. أ
 تمسك البريطانيين بتجارة األفيون في الصين .ان والمهندس                جللفن العمارة الدينية من أهم ميادين العمارة والفنون -. ب

 
أملا  العبلارة (  X) أملا  العبلارة الصلحيحةع وع ملة  ()انقلل العبلاراا التاليلة  للا ةراسلة ا وابلة وةل  ع ملة :  السؤال الثالث

 ( درجة 02/ دقيقة 01)  ................................................غير الصحيحة م  وة  خط تحا الخطأ وتصويبه
 (   )نجح صدر الدين في أن يخرج باألسرة الصفوية من مجرد طريقة صوفية إلى حركة سياسية  .1
 ( )   .كانت مهمة نائب الشاه في الدولة الصفوية توحيد بالد فارس على المذهب الشيعي .2
 (   ) .نائه الخمس من يصلح للعرشم توفي الشاه عباس، ولم يترك من أب1221يناير  11في  .3
 (   ). سكن شاهات األسرة الصفوية في منازل متواضعة .4
 (   ). في دين إلهي الذي جاء به أكبر الواسطة بين اإلنسان والمعبود هو الجورو .5
 (   )الذي اكتمل في عهد الجورو الخامس“ أدي جرانث”شكلت تعاليم ناناك وخلفائه كتاب الهندوس المقدس  .2
 (   ) .أكبر بين الرجبوت الهنادكة والمسلمين في الواجبات والحقوقساوى  .7
 (   ). منع الدين الجديد في عهد أكبر استرقاق أسرى الحرب .8
 (   ). خشيت الصين على نفسها فأغلقت أبوابها في وجه اآلخر .1

 (   ). عجزت قوانين الصين عن التصدي لتجارة األفيون .11
 

 (درجات  02/ دقيقة 01)  ....................................................................: السؤال الخامس
 انقل العباراا التالية  لا ةراسة ا وابة وة  أمامها الخيار الصحيح فقط

 :أخرج رستم أوالد حيدر من السجن -1
 وفاًء لوالدهم -ج رأفة ورحمة -أ

 لمساعدته في الحرب -د نكاية في أخيه -ب

 :وفي هذا دليل علىفي أعقاب الحرب األهلية،  مال طه ماسب إلى القسوة والشراب -2
 تربيته الخاطئة -ج طيب أصله -أ

 معاً " ب و ج"  -د ضعف شخصيته -ب
 تابع باقي األسئلة خلفه                          



-2 -
 : اصطحاب الشاه عباس أبناءه في حله وترحاله دليل على -3

 شكه في والئهم له -ج د عليهمخوفه الشدي -أ

 معاً " أ ، ب" -د حرصه على أن يقتدوا به ويتعلموا منه -ب

 :كان هدف إسماعيل الصفوي من مساعدة بابر في استرداد إقليم بخارى -4
 كسب حليف جديد ضد األوزبك  -ج االنتقام من األوزبك -أ

 معاً " أ، ج" -د تشييع إقليم بخارى -ب

 :كرية التي ساهمت في استسالم خصوم أكبر وانضمامهم لهمن المبادئ العس -5
 قتل بعضهم والتمثيل بجثثهم -ج احترامه لمن استبسل منهم وعفوه عنهم -أ

 بذل المال لهم بسخاء -د سياسة التفريق بينهم  -ب

 :في العقيدة الهندوسية يعني" الساتي" -2
 يس لها أوالدانتحار األرملة التي مات زوجها ول -ج تقديس الشمس -أ

 انتحار الرجل الذي ماتت زوجته -د قتل األرملة التي مات زوجها  -ب

 :وترجم معاني القرآن إلى الفارسية من علماء الهند صاحب كتاب حجة اهلل البالغة -7
 أحمد سرهندي -ج ولي الدين الدهلوي -أ

 أبو األعلى المودودي -د أحمد خان -ب

 :ي الصين سنةانتهى حكم أسرة المانشو ف -8
 1112 -ج 1111 -أ

 1122 -د 1112 -ب

 :م فمهد ذلك لـ1831في عام  أصدر اإلمبراطور مرسوماً جديداً بتحريم تجارة األفيون -1
 احتالل اليابان لمنشوريا -ج حرب األفيون األولى -أ

 Boxersثورة المالكمين  -د حرب األفيون الثانية -ب

 :بسبب تصدي 1831جزاء من الصين حتى عام لم تستطع اليابان احتالل أ -11
 بريطانيا -ج الصين -أ

 االتحاد السوفيتي -د الواليات المتحدة -ب

 

 أستاذ المقرر                                                                    
عبد اللطيف / د.أ                                                                                 

 الصباغ

 

                                                               

 


