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 السؤال األول:  

 اكتبي المصطلح المناسب لكل عبارة مما يلي: 

. التاريخية التي تميزت بسيطرت رجال الكنسية والنظام االقطاعي العصور(              ) .1

 .  ( حركة انطلقت من إيطاليا ثم انتقلت الى كافة أنحاء أوروبا   )              .2

. م476)              ( القبائل التي اسقطت روما عاصمة اإلمبراطورية الرومانية عام  .3

 . مدينة القسطنطينية ( عصر يؤرخ له منذ الفتح العثماني ل               ) .4

 .  الملوك لتحطيم النظام االقطاعي( طبقة وسطى تحالفت مع   )              .5

 .  ( لقب اطلق على أحد رواد الحركة الفنية ليوناردو دافنشي               ) .6

.  اسم كتاب نيقوال ماكيافيللي الذي شرح فيه أصول الحكم وفن السياسية(                ) .7

 يستمدون  ( نظرية تقول إن الملوك يمثلون هللا على األرض و أنهم               ) .8

 .   و ليس من الشعوب  منه سلطتهم

.  ( مبدأ بمعنى أن من حق الحاكم اتخاذ كل وسيلة تحقق استقرار حكمه                 ) .9

. ( سفن عمالقة تميزت بكبر حمولتها و استعمالها لعدد كبير من االشرعة         )     .10

 تحالفات حدثت بین   المدن األوروبیة الصغیرة مما منحھا االستقالل  ( )  .11
و القوة  



 

 

المذكرة الذكية لمادة تاريخ العالم الحديث والمعاصر 

 فصل النهضة األوروبية
 التربية وزارة 

اإلدارة العامة لمنطقة االحمدي التعليمية 

الفصل الدراسي األول ثانوية عواطف العذبي الصباح

أ/ فاطمة جريس  اعداد :PDF Expertمالحظة : الرجاء فتح المذكرة في برنامج 

 

 

 السؤال الثاني:  

ضع خطاً تحت الخيار الصحيح من بين الخيارات التي تلي كل عبارة :  

تبلغ عدد الحجج التي علقها  مارتن لوثر على كنيسة وتنبرج :  .1

 (93     -       94   -           95    -             96  )

اختراع أحرف الطباعة المعدنية على يد األلماني :   .2

ليوناردو دافنشي (         –مايكل أنجلو       –حنا جوتنبرج       –        ) دانتي 

جود أسرة آل مديتشي التي رعت الحركة العلمية و األدبية و الفنية في :  و .3

البندقية (             -صقلية    –        ميالنو –       ) فلورنسا

أبو العالء المعري  بي  العرشاعر ن للرسالة الغفراة المعراج و شاعر إيطالي تأثر بقص  .4

(  بوكاشيو   -  زموسأرا    –     بترارك    –    دانتي  )   

جرمانية  الرومانية على يد القبائل ال  اإلمبراطوريةالعام الذي سقطت فيه  .5

(  م 479    -     م  478   – م  477  –       م 476)      

فن العمارة في عصر النهضة متقدساهمت في  إيطاليةشخصية  .6

(  رفائيل       -  للودونات    –  مايكل أنجلو   –     يو برونيلكسيفيل)    
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 السؤال الثالث :

عدد ما يلي  :  

؟  األوروبيةفي مقدمة النهضة  إيطاليا العوامل التي جعلت  .1

. ......................................................................................

 .......................................................................................

 .......................... .............................................................

مميزات العصور الوسطى  .2

. ......................................................................................

 .......................................................................................

؟ آراء نيقوال ماكيافييلي في فن السياسة  .3

. ......................................................................................

 .......................................................................................

؟  األوروبيةعوامل قيام النهضة  .4

. ......................................................................................

 .......................................................................................
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؟ وروبية األمراحل نمو المدن  .5

.......................................... .............................................

 .......................................................................................

 .......................................................................................
الديني  ؟  اإلصالحأسباب حركة  .6

. ......................................................................................

 .......................................................................................

؟   الكنيسة أوضاعمن ابرز حجج مارتن لوثر التي ضد   .7

 .......................................................................................

 ...................... .................................................................

 السؤال الرابع  :

دللي على صحة العبارات التالية  :  

؟لألوروبيون جهود كبير في أحياء الدراسات اليونانية القديمة  .1

 .......................................................................................

 .......................................................................................

 .......................................................................................
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 السؤال الخامس :

قارني بين كال من :

ظاهر األدبية مال المظاهر الفنية   المعيار  

 أساس الدراسة

 روادھا 

 السؤال السادس  : 

:  الشخصيات التالية   إنجازاتاكتب 

.   دانتي .1

. ......................................................................................

 .......................................................................................

.  ليوناردو دافنشي .2

. ......................................................................................

 .......................................................................................
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 السؤال السابع  :

:  سيننفذ ما بين القو

)أسبابها (    .الديني  إلصالح قيام حركة ا .1

. ......................................................................................

 .......................................................................................

(  رتبةاالثار المت)  . حركة مارتن لوثر الدينية   .2

. ......................................................................................

 .......................................................................................
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