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امتحان لمادة التاريخ
الصف التاسع الفصل التاني
س .1عرف كال مما يلي:
 .1أذرح :
بلدة جنوب األردن بالقرب من محافظة معان ،شهدت حادثة التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن
أبي سفيان.
 .2المدرسة الناصرية:
مدرسة أسسها األيوبيون في القاهرة لتدريس المذهب السني.
 .3الحمامات :
من أهم المؤسسات االجتماعية التي يرتادها الناس لغايات االستحمام ،ويعود بناؤها إلى العصر
األموي ،واستمر وجودها في العصر المملوكي.
 .4القسطنطينية:
عاصمة اإلمبراطورية البيزنطية.
 .5صكوك الغفران:
شهادات أصدرها البابا في أوروبا تغفر لإلنسان ذنوبه مقابل تبرعه للكنيسة.
 .6الدولة الموحدة:
تعني وحدة السلطة ووحدة القوانين ووحدة األرض ،ويخضع المواطنون فيها للقوانين من غير تمييز.
س .2فسر ما يأتي:
 .1انطالق الدعوة العباسية من الحميمة في جنوب األردن:
بسبب بعد منطقة الحميمة عن مركز الدولة األموية ووقوعها على طريق الحج الشامي ،جعل
أنصار الدعوة العباسية ينطلقون بدعوتهم منها.
 .2أصبحت الكرك في عهد الملك األيوبي الناصر داود إحدى المراكز العلمية المهمة في بالد الشام:
إلنه كان شاعرا ً أديباً ،اهتم بالعلم والعلماء وأنشأ أول خزانة كتب في الكرك ،وشجع العلماء وجمع
حوله خيرة رجال الفكر في عصره حتى أصبحت مملكة الكرك إحدى المراكز العلمية الهامة في
الشام.
 .3ظهور اللغات األوروبية الحديثة:

بسبب تحرر الكتاّب واألدباء من الكتابة الالتينية وكتابتهم باللغات المحلية اإلنجليزية واأللمانية
والفرنسية واإلسبانية.
ت ومؤسسا ٍ
 .4تأسيس كافور شركا ٍ
ت مصرف يةّ لدعم االقتصاد اإليطالي.
 .5شنت بروسيا والنمسا حربا ً على الدنمارك.
الستعادة دوقيتي شلزويج وهولشتاين.
 .6حل بسمارك البرلمان البروسي.
بسبب الخالف بين الطرفين حول إصالح الجيش وتطويره ومعارضة المجلس للتصديق على
الموازنة.

س .3اذكرعوامل قيام النهضة األوروبية الحديثة ؟
 .1الحضارة العربية اإلسالمية.
 .2فتح القسطنطينية.
 .3حروب الفرنجة.
 .4إحياء العلوم واآلداب القديمة.

س .4اذكر مظاهر النهضة األوروبي ة ؟
•
•
•

اجتماعية.
دينية.
فكرية.
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