
  السالم علٍكن

هري اسئلة هساجعه لوقسز هدخل الى علن التبزٌخ 
التبزٌخ التسم الوبضً بس هب زاجعتهب  جوعتهب هن طالة

  اتونى انهب تنفعك واذا حصلت غٍسهب بحطهب لك

 فٍ ٚثحس عٍ ٔقائع انزياٌ يٍ حٛس)عّزف انرارٚد تأَّ انًؤرخ انذ٘-
 :ْٕ (ٔيٕضٕعّ اإلَساٌ ٔانزياٌ , ذٕقٛرٓا

 انسخأ٘ / ج

 

 :تها انراسٌخ كاَد فٍصىسج أول صىسج دوٌ -2

 قصصٛح /ج

 

 :فً انرىاسٌخ انًذوَح هً يا جاء أقذو -3

 ٔانعٓذ انقذٚى انرٕراِ/ ج

 

 :عهى( أتً انراسٌخ)أطهق نقة -4

 ْٛزٔدٔخ/ج

 

 :تعُىاٌ و كراب1255ياثٍىتاسٌس فً تشٌطاٍَا  أنف -4

 انرارٚد االكثز/ ج

 

 : كراب نٕرَزٔفال صاحة -5

 قسطُطٍٛ يُحح/ج

 

 :كراته يُرسكٍىفً تشص -6

 رٔحانقٕاٍَٛ/ ج

 

 : قثم اإلسالو ٌحذدوٌ األوقاخ ب كاٌ انعشب -7

 ٔاالْهّ تانُجٕو/ج

 



 :اذخز انهجشج انُثىٌح تذاٌحنهراسٌخ انعشتً اإلساليً هى انخهٍفح انزي -8

 انخطاب عًز تٍ/ ج

 

واألهىال انشذٌذج تٍٍ انقثائم , انىقائع انعظًٍح  ٌثحث فً انزي انعهى -9

 : عهى انعشتٍح هى

 . انعشب اٌاو/ج

 

 انعشب ٌسرًش إنى ثهث انهٍم ٌسرًع إنى أخثاس انزي كاٌ اسى انخهٍفح -11

 :وانعجى ويهىكها وأٌايها

 سفٛاٌ يعأٚح اتٍ اتٙ/ج

 

 : يؤنفاخ انثالرسي يٍ -12

 انثهذاٌ فرح /ج

 

 :عادج انخاذًح صفحاخ ٌثهغ عذد-13

 تضعحصفحاخ/ ج

 

 :ذاسٌخ يذٌُح ديشق انكرة انًؤنفح فً يٍ أشهش -14

 عساكش ديشق التٍ ذاسٌخ/ج

 

 

 

 

 

 

************************************************** ******* 



 

 

  اخشي وهزٌ اصئهخ

 

 انزبسيخ ثبنزىثيخ نمه رو مه انف كزبة االعالن

 انزهجً - انسخأٖ -انطحبوي-

 

 اول صىسح دون ثهب انزبسيخ كبوذ فخصىسح-*

 شعشيخ- قصصٛح-خيبنيخ-

 

 فً اقذو انزىاسيخ انمذووخ هً مب جبء -*

 انرٕراج ٔانعٓذانقذٚى-انزثىس-االوجيم -

 

 مه انمهقت ثبثً انزبسيخ-*

 هكزيىس- صىكىيذس - ْٛزٔدٔخ-

 

 كزت هيشودد كزت عه انىزاع ثيه-*

 ٔانفزس االغزٚق-انشوو وانفشس-انجبثهييه واالغشيق -

 

 

 انً االنيبرح واالوديضخ رىضت-*

 هيشودود- صىكىديذيش- ْٕيٛزٔس-

 



 رميزاد كزبثبد االغشيق*

تانثعذ عٍ انخزافح ٔاالساطٛز ٔ يحأنح انٕصٕل  - االصبطيش–ثبنخشافخ -
 يُطقٖهالحذاز انٗ ذفسٛز

 

 مه انزي انف عه ربسيخ انجمهىسيخانشومبويخ -*

 ثىنيجىس -  ذاسٛد- نٛفٙ

 

 سومب فً مه انزي رحذس عه انفضبد االجزمبعً وانزذهىس انخهقً-*

 ثىنيجىس- ذاسٛد -نيفً-

 

 مه هى اثً انزبسيخ انحذيش -*

 ثهىوذس- وبوذ- فٛهٛة دٖكٕيٍٛ-

 

 فً اي عصش ثذاء انكزبة يذققىن فيمب يكزجىن ويىضجىن -*
 االخجبسالصحبثهب

 انحذيش انعصش - انعصٕر انٕسطٗ-االول انعصش-

 

 صبحت كزبة االميش وربسيخ فهىسوضبهى-*

 فشجيم-مبسره نىصش  -يكٛافٛهٗ-

 

 هى مه كزت عه ربسيخ اوجهزشا فً عهذ هىشي انضبثع-*

 فزجٛم- مبسره نىصش-مكيبفيهً -

 

 انقشن فً ثذاء االهزمبو ثجمع انمصبدس انزبسيخيخ ووششهب-*

 انراسع عشز-انضبثع عشش-انخبمش عشش -



 

 ظهشد انعذيذ مه االساء انفهضفيخنهزبسيخ عىذ هيجم و-*

 فشجيم- -مبسره نىصش- كاسٛزٔ-

 

 

 

  جيب عؾى الباحث يف التاروخ العثؿاني أن وؾم بالؾغة

 

الرتكقة- أ . 

 

العربقة-ب .  

 

الػرنسقة- ج . 

 

االجنؾقزوة- د .  

 

 :وتم اإلحالة إىل مصادر أو مراجع أخرى يف البحث يف -2

 

اهلامش- أ . 

 

ادلؼدمة-ب . 

 

http://www.e1500.com/vb/t21419.html


اخلامتة-ج . 

 

ادلنت-د . 

 

  : جيؿل الباحث الـتائج ادلتعددة اليت وصل إلقفا يف حبثه يف-3

 

اخلامتة- أ . 

 

ادلؼدمة-ب . 

 

اهلامش-ج . 

 

ادلنت-د . 

 

جيوز أن وـاقش الباحث يف اخلامتة قضقة جدودة مل ترد يف حبثه ؟هل  : 4 

 

ال- أ  . 

 

نعم- ب . 

 

عـد الضرورة- ج  . 



 

حسب رأي ادلشرف- د . 

 

5- الؼدرة عؾى التػسري يف األحداث التارخيقة"وعين الػقؾسوف الػرنسي تني بؼولة   " : 

 

فن نؼد وحتؾقل ادلصادر-أ . 

 

احلقاد يف التدوون التارخيي- ب . 

 

الدقة واألمانة- ج . 

 

نسبة األخبار ألصحابفا- د . 

 

ربط الوقائع ادلـعزلة وادلـتشرة يف نطاق وادع يف وحدة حؼقؼقة  إذا ادتطاع ادلؤرخ-6

فؼد امتؾك مفارة, : 

 

االدتدالل-أ . 

 

االتصال- ب . 

 

قبول الرأي األخر- ج . 



 

ادلعرفة الزمـقة- د . 

 

يف كتابه" أن التأمل مسة من أهم مسات ادلؤرخ "ذكر الػقؾسوف األدلاني بوركار  -7 : 

 

تأمالت يف تاروخ العامل- أ . 

 

عؼم ادلذهب التارخيي- ب . 

 

مصطؾح التاروخ- ج . 

 

حنن والتاروخ- د . 

 

 :اختقار موضوع البحث يف الدرادات العؾقا هو من مفام-8

 

الطالب-أ . 

 

األدتاذ ادلشرف- ب . 

 

الؼسم األكادميي-ج . 

 



الؽؾقة- د .  

 

 

 

 

 

 


