
 1صفحة  الــغـــــــدراء
 

 {تبريخ اخلليج العربي احلديث و ادلعبصر  }أسئلت اختببر مبدة 

 من الذي أطلق على  الخلٌج العربً أسم البحر الجنوبً ؟/ 1س

 .الفرس -أ

 .الروس - ب

 .الرومان - ج

 .األشورٌٌن و البابلٌون - د

 

 ما هو السبب الرئٌسً تسمٌة الرومان لهذا الممر المائً فً الخلٌج العربً ؟/ 2س

 .قراءاتهم للمصادر العربٌة -أ

 .سٌطرة العرب على المراكز التجارٌة و المالحٌة على امتداد هذا الخلٌج - ب

 .العالقات الطٌبة التً كانت تربطهم بالعرب- ج

 .رغبتهم فً محو األسماء القدٌمة لهذا الممر المائً - د

 

 تتمٌز السواحل الغربٌة للخلٌج العربً بكونها ؟/ 3س

 .مناطق جبلٌة شدٌدة االنحدار -أ

 .فً أغلبها مناطق سهلٌة - ب

 .مصب لكثٌر من األنهار ذات المٌاه العذبة - ج

 .فً أغلبها غً صالحة للمالحة - د

 

 فً نهاٌة القرن الخامس عشر المٌالدي أكتشف البرتغالٌٌن ؟/ 4س

 .طرٌق رأس الرجاء الصالح -أ

 .مضٌق جبل طارق - ب

 .المحٌط الهندي - ج

 .بحر إٌجا - د

 

 أهم ما نتج عن محاوالت البرتغالٌٌن للسٌطرة على الخلٌج العربً ؟/ 5س

 .الحمالت الصلٌبٌة -أ

 .معرفة الدول األوروبٌة للخلٌج العربً للمرة األولى - ب

 .اجتٌاح المغول للمنطقة - ج

 .العالقات الدبلوماسٌة بٌن الدول األوروبٌة و الخلٌج العربً - د



 2صفحة  الــغـــــــدراء
 

 

 تعتبر كل من البندقٌة و جنوا ؟/ 6س

 .من أهم المعابر األسٌوٌة للتجارة العربٌة -أ

 .من أهم المراكز األوروبٌة التً كان لها نصٌب كبٌر من تجارة المشرق - ب

 .من أهم موانً الخلٌج العربً - ج

 .من أهم المدن التً ساعدت هولندا للنفوذ إلى الخلٌج العربً -  د

 

 فقدت جنوا مكانتها فً عالم التجارة الشرقٌة نتٌجة ؟ / 7س

 .م 1453سقوط القسطنطٌنٌة على أٌدي األتراك فً -أ

 .دخول اإلغرٌق مجال المنافسة التجارٌة فً الشرق - ب

 .وفاة حاكم جنوا - ج

 .خوف تجارها من عملٌات القرصنة - د

 

 أصحاب الفضل فً اكتشاف طرٌق رأس الرجاء الصالح هم ؟/  8س

 .الرومان -أ

 .األشورٌون - ب

 .األتراك - ج

 . البرتغالٌون - د

 

 أهم األسباب التً دفعت األوروبٌٌن إلى القٌام بالكشوفات الجغرافٌة كان ؟/ 9س

 .احتالل شبة الجزٌرة العربٌة -أ

 .كسر احتكار العرب و المسلمٌن للتجارة و إنهاء سٌطرتهم على الممرات التجارٌة البحرٌة - ب

 .فتح أسواق جدٌدة للمنتجات البرتغالٌة - ج

 .االحتكاك بالحضارة العربٌة - د

 

 سقطت القسطنطٌنٌة فً أٌدي العثمانٌٌن عام ؟/ 10س

 .م 1453-أ

 .م 1553- ب

 .م 1653- ج

 .م 1753- د

 



 3صفحة  الــغـــــــدراء
 

 

 أعترف البرتغالٌون بحكم الشٌخ سٌف الدٌن على جزٌرة رأس الحد ؟ / 11س

  .(جزٌرة رأس الحد  )بعد فشلهم باالستٌالء علٌها -أ

  .(جزٌرة رأس الحد  )بعد نجاحهم باالستٌالء علٌها - ب

 .بعد فشلهم باالستٌالء على الرها - ج

 .بعد فشلهم باالستٌالء على حلب - د

 

 ما هو موقف إٌران من الصراع الذي دائر بٌن البرتغالٌٌن و العرب فً الخلٌج العربً ؟/ 12س

 .الوقوف ضد البرتغالٌٌن -أ

 .الوقوف على الحٌاد بٌن الطرفٌن - ب

 .الوقوف بجانب البرتغالٌٌن و دعمهم ضد العرب - ج

 .التحالف مع روسٌا ضد الطرفٌن - د

 

 كانت خطة البرتغالٌٌن فً منطقة الخلٌج تهدف فً األساس إلى ؟/ 13س

 .إنعاش التجارة العربٌة فً الخلٌج -أ

 .إقامة قواعد عسكرٌة أوروبٌة فً الخلٌج - ب

 .السٌطرة على صٌد و تجارة اللؤلؤ فً الخلٌج - ج

 .إغالق الخلٌج العربً و عزلة عن التجارة الشرقٌة - د

 

 انهار النشاط البحري لعرب الخلٌج فً بداٌة العصر الحدٌث بسبب ؟/ 14س

 .احتالل البرتغالٌٌن لمنطقة الخلٌج العربً - أ

 .ازدٌاد النشاط التجاري الهندي فً الخلٌج - ب

 . إغالق مضٌق جبل طارق  - ج

 .ازداد التدخل الروسً فً الخلٌج - د

 

 خالل الربع األول من القرن السابع عشر حاولت كالً من انجلترا وهولندا على إخراج البرتغال من ؟/ 15س

 .بحر اٌجا -أ

 .الخلٌج العربً - ب

 .أسٌا الصغرى - ج

 .مصر - د

 



 4صفحة  الــغـــــــدراء
 

 

 من الخلٌج العربً نهائٌاً ؟  (........)م من إخراج 1622االنجلٌز مع حلفائهم اإلٌرانٌٌن فً / 16س

 .البرتغالٌٌن -أ

 .الروس - ب

 .الصٌنٌٌن - ج

 .العرب - د

 

 بدء التواجد و التفكٌر الهولندي فً أسٌا خصوصاً و الشرق عموماً فً ؟/ 17س

 .أواخر القرن السادس عشر المٌالدي -أ

 .بداٌة القرن الخامس عشر المٌالدي - ب

 .منتصف القرن التاسع عشر المٌالدي - ج

 .مطلع القرن الحادي عشر المٌالدي - د

 

 ...ٌعتبر أرخبٌل المالٌو هو  / 18س

 .أهم ممر مالحً إلى البحر األحمر -أ

 .الممر البحري الذي ٌتحكم فً التجارة األوروبٌة عبر أسٌا الصغرى - ب

 .أول مٌناء برتغالً فً الخلٌج العربً- ج

 .الثغرة التً اكتشفها الهولندٌون لٌمروا من خاللها إلى الخلٌج العربً و الشرق- د

 

 م بسبب ؟1798انتهى دور شركة الهند الشرقٌة الهولندٌة فعلٌاً فً  / 19س

 .التحالف البرٌطانً الفرنسً فً الخلٌج العربً -أ

 .انهٌار النظام الملكً فً هولندا - ب

 .األزمة االقتصادٌة التً صاحبت الوجود الهولندي فً المنطقة - ج

 .دخول االنجلٌز مجال التنافس االستعماري مع الهولندٌٌن فً المنطقة - د

 

 م هً ؟1672من النتائج الهامة التً أعقبت سقوط هولندا تحت حكم فرنسا فً / 20س

 .تمكنت انجلترا من القضاء على قوة هولندا التجارٌة و البحرٌة -أ

 .تدخل روسٌا فً الصراع فً المنطقة - ب

 .تحالف ألمانٌا مع هولندا - ج

 .التحالف العثمانً المملوكً ضد هولندا - د

 



 5صفحة  الــغـــــــدراء
 

 

 ...كانت فرنسا فً محاوالتها االتصال بمنطقة الخلٌج العربً حرٌصة على / 21س

 .الدخول فً عالقات ود سٌاسً مع انجلترا -أ

 .إبراز دورها فً حماٌة القبائل العربٌة - ب

 .إبراز دورها فً مجال الزعامة التجارٌة - ج

 .إبراز دورها فً حماٌة الكاثولٌك فً أسٌا - د

 

 القوى التً حرصت فرنسا على أقامة تحالف مع عند قدومها للخلٌج العربً ؟/ 22س

 .انجلترا - أ

 .إٌران - ب

 .البرتغال - ج

 .روسٌا - د

 

 م بدأت محاوالت فرنسا ألول مره فً ؟1601فً عهد هنري الرابع / 23س

 .أنشاء شركة الهند الشرقٌة الفرنسٌة - أ

 .السٌطرة على أرخبٌل المالٌو - ب

 .إغالق مضٌق هرمز - ج

 .أنشاء الكنائس الكاثولٌكٌة فً الكوٌت - د

 

 قدمت إٌران لفرنسا عرضاً ٌتضمن الدخول معها فً حلف عسكري الحتالل ؟/ 24س

  .مسقط -أ

 .البندقٌة - ب

 .جنوا - ج

 .الكوٌت - د

 

 تعرضت العالقات الفرنسٌة العمانٌة الزمة كبرى بسبب ؟/ 25س

 .عملٌات القرصنة التً مارستها السفن الفرنسٌة فً الموانئ العمانٌة -أ

 .هزٌمة فرنسا أمام انجلترا بعد حرب السنوات السبع - ب

 .تدخل ألمانٌا فً العالقات الفرنسٌة العمانٌة - ج

 .التحالف بٌن فرنسا و انجلترا - د

 



 6صفحة  الــغـــــــدراء
 

 

 سعت فرنسا إلنشاء قنصلٌة لها فً مسقط بهدف ؟/ 26س

 .حماٌة الكاثولٌك فً فرنسا -أ

 .القٌام ببعض األعمال الدبلوماسٌة لفرنسا فً مسقط - ب

 .تعزٌز العالقات الدٌنٌة مع مسقط - ج

 .التجسس على تحركات االنجلٌز فً المنطقة - د

 

 لعبت انجلترا الدور األكبر فً إفشال المشروع األلمانً و هو ؟/ 27س

 .حفر قناة السوٌس - أ

 . سكة حدٌد برلٌن بغداد - ب

 .أقامة اتحاد مع سلطنة عمان - ج

 .أقامة قواعد عسكرٌة فً الخلٌج - د

 

 حاولت روسٌا مواجهة الوجود البرٌطانً المهٌمن على الخلٌج من خالل ؟/ 28س

 .القٌام بأعمال القرصنة ضد السفن البرٌطانٌة فً الخلٌج -أ

 .التحالف مع الكوٌت - ب

 .التحالف مع الدولة العثمانٌة - ج

 .إنشاء مٌناء و قاعدة حربٌة روسٌة فً الخلٌج - د

 

 اعتمدت روسٌا على إٌران لتحقٌق طموحها فً ؟/ 29س

 .الوصول للبحار المفتوحة و المٌاه الدافئة -أ

 .أنشاء خط سكة حدٌد برلٌن بغداد - ب

 .إقامة قواعد عسكرٌة فً البحر األحمر - ج

 .إنهاء السٌطرة البرتغالٌة على مضٌق جبل طارق - د

 

 الهدف األساسً للمناورات العسكرٌة البحرٌة االنجلٌزٌة فً الخلٌج ؟/ 30س

 .االستعداد لالستٌالء على السواحل العربٌة فً الخلٌج -أ

 .التوجه باألسطول إلى موانئ البحر األحمر - ب

 .االستعداد للهجوم البحري المصري المتوقع فً ذلك الوقت - ج

 .وقف النشاط الروسً و تشتٌت قواه فً المنطقة - د

 



 7صفحة  الــغـــــــدراء
 

 

 انتهى التنافس االستعماري بٌن الروس و االنجلٌز للسٌطرة على الخلٌج العربً بــ   ؟/ 31س

 .نجاح روسٌا فً بسط نفوذها فً الخلٌج على حساب برٌطانٌا -أ

 .فشل انجلترا فً محاوالتها للنفوذ إلى الخلٌج - ب

 .فشل محاوالت روسٌا فً تحقٌق أهدافها فً الخلٌج - ج

 .التحالف بٌن انجلترا و روسٌا - د

 

 كان العمانٌون أول من تلقى صدمة االستعمار البرتغالً بسبب ؟/ 32س

 .تحالف العمانٌون مع برٌطانٌا -أ

 .قوة األسطول العمانً - ب

 .موقف عمان من الدول األوروبٌة  - ج

 .موقع عمان على مدخل الخلٌج العربً -  د

 

 ما هً القوة االستعمارٌة التً أستطاع أحمد بن سعٌد طردها من مسقط نهائٌاً  ؟/ 33س

 .الفرس -أ

 .البرتغال - ب

 .فرنسا - ج

 . انجلترا- د

 

 أتسمت العالقات الفارسٌة بالدولة البوسعٌدٌة بــ    ؟/ 34س

 .بالتوافق والتحالف السٌاسً -أ

 .بالتنافس من أجل الحصول على أكبر عدد من المستعمرات فً الهند - ب

 .بالتنافس من أجل الحصول على السٌادة البحرٌة - ج

 .بالتنافس من أجل السٌطرة على تجارة اللؤلؤ - د

 

 ارتكزت السٌاسة الخارجٌة ألسرة البوسعٌد على ؟/ 35س

 .مبدأ الحٌاد بٌن القوى الخارجٌة -أ

 .التحالف مع مصر ضد انجلترا - ب

 .إٌجاد مناطق نفوذ لها فً البحر المتوسط - ج

 .القٌام بدور الوسٌط التجاري بدالً من جنوا و البندقٌة - د

 



 8صفحة  الــغـــــــدراء
 

 

 شكل القواسم إحدى أهم القوى البحرٌة فً الخلٌج العربً خالل ؟/ 36س

 .خالل حرب السنوات السبع بٌن انجلترا و فرنسا -أ

 .الفترة التً شهدت ازدٌاد الهٌمنة البرٌطانٌة فً الشرق بصفة عامة - ب

 .القرن الخامس عشر المٌالدي - ج

 .بداٌة القرن العشرٌن المٌالدي - د

 

 من أقوى زعماء و حكام القواسم ؟/ 37س

 .الزعٌم رحمة بن مطر -أ

 .اإلمام ناصر بن مرشد-  ب

 .أبو القاسم الزهراوي - ج

 .أحمد بن سعٌد - د

 

 موقف القواسم من الحرب األهلٌة فً عمان بٌن أحمد بن سعٌد و ٌلعرب بن حمٌر هو ؟/ 38س

 .الوقوف ضد الطرفٌن معاً -أ

 .الوقوف على الحٌاد بٌن االثنٌن - ب

 .الوقوف فً صف أحمد بن سعٌد - ج

 .الوقوف فً صف ٌلعرب بن حمٌر - د

 

 من أهم العوامل التً ساعدت العرب و القواسم فً تفوقهم على الفرس ؟/ 39س

 .قوة سالح المشاة العربً -أ

 .تورط الفرس فً حرب السنوات السبع بٌن فرنسا و انجلترا - ب

 .اعتماد الفرس على البحارة العرب فً أسطولهم - ج

 ظهور روسٌا كطرف فاعل فً الخلٌج العربً - د

 

 ٌعتبر مؤسس النهضة القاسمٌة الحدٌثة هو ؟/ 40س

 .صقر بن راشد -أ

 .نصر بن زهران - ب

 .محمد بن عثمان - ج

 .ٌزٌد المسعودي - د

 



 9صفحة  الــغـــــــدراء
 

 

 المرحلة الحاسمة فً الصراع بٌن القواسم و بٌن البرٌطانٌٌن بدأت ؟/ 41س

 م1453فً عام -أ

 م1820- 1819منذ عام - ب

 م1620منذ عام - ج

 م 1719فً عام - د

 

 من الثابت أن اهتمام آل سعود بساحل الخلٌج العربً ٌرتبط بجهود ؟/ 42س

 .ٌلعرب بن حمٌر -أ

 الزعٌم رحمة بن مطر - ب

 أسرة البوسعٌد- ج

 . قائد حركة اإلصالح بالشٌخ محمد بن عبد الوها- د

 

 استطاعت الدولة السعودٌة الثانٌة على ٌد اإلمام تركً بن عبدهللا استعادة اإلحساء مرة أخرى من  ؟/ 43س

 .بنو خالد -أ

 .الٌعاربة - ب

 .البوسعٌد - ج

 .البرتغالٌٌن - د

 

 تدخلت برٌطانٌا بٌن األمٌر عبد هللا بن فٌصل و أخٌه سعود بن فٌصل ؟/ 44س

 .إلنهاء الخالفات الداخلٌة بٌنهما -أ

 .إلقناعهما بالتنازل عن اإلحساء - ب

 .لحثهما بمهاجمة السفن الفرنسٌة فً الخلٌج - ج

 .لتشعل من الخالف الداخلً بٌنهما - د

 

 تم إعالن التوقٌع على النظام األساسً لمجلس التعاون الخلٌجً فً ؟/ 45س

 م 1981أبو ظبً -أ

 م1871المنامة - ب

 م 1775الكوٌت - ج

 م1453مسقط - د

 



 10صفحة  الــغـــــــدراء
 

 لكً ٌكون انعقاد مجلس التعاون الخلٌجً صحٌحاً إذا حضر ؟/ 46س

 .أحد األعضاء فقط -أ

 .خمس األعضاء فقط - ب

 .ثلثا األعضاء الذٌن ٌتمتع كل منهم بصوت واحد - ج

 .نصف األعضاء الذٌن ٌتمتع كل منهم بصوت واحد - د

 

 ٌتكون المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخلٌجً من ؟/ 47س

 .وزراء خارجٌة الدول األعضاء -أ

 .وزراء داخلٌة الدول األعضاء - ب

 .وزراء بترول الدول األعضاء - ج

 .وزراء النقل للدول األعضاء - د

 

 تم بدأ العمل للنظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون الخلٌجً اعتبارا من ؟/ 48س

 .م 1989ٌناٌر -أ

 .م 2003ٌناٌر - ب

 .م 2000دٌسمبر - ج

 .م 2008أغسطس - د

 

 ؟.... م تم 2008فً مطلع  عام / 49س

 .اإلعالن عن قٌام مجلس التعاون الخلٌجً -أ

 .اإلعالن عن قٌام السوق الخلٌجٌة المشتركة - ب

 .افتتاح مشروع سكك حدٌد دول مجلس التعاون الخلٌجً - ج

 .إقرار العملة الخلٌجٌة الموحدة - د

 

 أول من أطلق أسم الخلٌج العربً على هذا الممر المائً هم ؟/ 50س

 .الرومان من خالل بلبٌنوس -أ

 .اإلغرٌق من خالل سقراط - ب

 .المصرٌون من خالل مانٌتون - ج

 .الصلٌبٌون من خالل كونراد الثالث - د

 == الفيصل == تصوير

 الــغــــــدراء : كتـــببت


