
  ئەم بۆشایانەی خوارەوە پربکەرەوە:                                                               /1پ

موسای کوری نەسیر هەستا بە ناردنی هەڵمەتێکی پشکنینی سەربازی بۆ ئەندەلوس بەسەرکردایەتی  – 1 

 ........... تا شارەزای ناوچەکەبێت بەر لە فەتحکردنی.

 ................. بە دامەزرێنەری میرنشینیى ئومەوی دادەنێت لە ئەندەلوس. -2

نورماندیەکان هێرشیان کردە سەر کەناراوەکانی ڕۆژئاوای ئەندەلوس لە ماوەی دەسەاڵتی میر..........  -3

 لە ساڵی........،و شاری ........... داگیر کرد.

 لە ساڵی......... .)عبدالرحمن الناصر(خۆی وەک خەلیفە ناساند  -4

ناوچەی ئەندەلوسی کردە ..................ئەندەلوس سەر بە ویالیەتی ئەفریقیا بوو تا هاتنی خەلیفە  -5

ووشەی ئەندەلوس دەگەرێتەوە بۆ  راستەوخۆ.بە شێوەیەکی  ئیداری سەربەخۆ سەر بە خیالفەت یەکەیەکی

 ........ .یان........یان  ........ووشەی 

ک ئەم سەردەمە دەست پێدەکات بە ڕاگەیاندنی 4٨4-422 -طوائف -تایفەگەری سەردەمی-6

  وەزیر...............بە لە ناوچوونی خیالفەتی ئومەوی لە ئەندەلوس.

 کۆتا پاشای قوتی کە فەرمانڕەوای ئەندەلوسی کرد بەر لە فەتحی موسلمانان ناوی........... بوو .-٧

 یەکەم ناوچەی موسڵمانانی لە باشوری فەرەنسا)غال( دروست کرد.والى .........................-٨

میرنشینی .............. بە یەکەم میرنشینی نەصرانی دادەنرێت دوای فەتحی موسلمانان لە ئەندەلوس -٩

 دامەزرا.  

 

شۆرشی )عمری کوری حفصون( بە یەکێک لە شۆرش و ئاژاوە هەرە مەترسیدارەکان   -1 /2پ

دادەنرێت، کە رووبەرووی میرنشینی ئومەوی بووەوە لە ئەندەلوس، ئەمە ڕوونبکەوە لەگەڵ هۆکار و 

 ئەنجامەکانی؟

 باس لە سەرکەوتنی )عبدالرحمن داخل(بکە لە دامەزراندنی دەوڵەتی ئومەوی لە ئەندەلوس  -2

 

 هۆکارى تەنها دوو لەمانە وەاڵم بدەرەوە؟                                                                           /3پ

 هۆکارەکانی فەتحی موسڵمانان بۆ ئەندەلوس؟ -1

 هۆکاری شکانى موسڵمانان لە جەنگی )بالط الشهداء(؟  2

 1ۆڕشیان بەرپاکرد دژ بە میر حەکەمى کوڕى هیشام؟ش  ك1٨1لە ساڵى  لە تولەیتلە ەکانولیدیمە 3



ک/ 1٨١ی هیشامڕحەکەم کولە سەردەمی میر ک1٨٩لە  ی یەکەمشەری رەبضهۆکاری   - 4

 ؟ک2١6

 ک؟316هۆکاری ڕاگەیاندنی نازناوی خیالفەت لەسەردەستی )عبدالرحمن الناصر( لە ساڵی  – 5

تولیتلە، لەالیەن میر حەکەمی بە والی لەسەر شاری یوسف( ى)عمروس كورهۆکاری دانانی  – 6

 کوری هیشام؟

 

 

 وەاڵمى ئەمانەى خوارەوە بدەرەوە   / 4پ

 باس لە فتوحاتی موسڵمانان بکە لە واڵتی غالە)فەرنسا( لە ماوەی سەردەمی والیەکان لە ئەندەلوس؟ – 1 

 گرنگترین تایبەتمەندیەکانى سەردەمى والیەکان چیین بیانخەروو ؟ -2 

 

                                                       ەى خوارەوە  بدەرەوە؟                          وەاڵمی ئەمان /5پ

هۆکاری نەمانی دەڵێت  (ک6١٩ُعقاب)جەنگی  وەصفی لە  (ابن عذارىمێژوونوس )  -1

 ئەمە ڕوون بکەوە؟ ئەندەلوس بووە لە دەست موسلمانان.

لە  ینئومەوی بەرامبەر بە میرنشینەکانی نەصرانگترین سیماکانی سیاسەتی میرنشینی گر -2

 ؟بیخەرە رووچۆن بوو ئەندەلوس

 

؟ناوي ضوار سةرضاوةي رةسةن بنووسة دةربارةي ئةندةلوس/٦پ  

باس لە ملمالنی هۆزە عەربیەکان بکە لەسەردەمی عبدالرحمن الداخل؟  /٧ث  

 رۆدریگ -3موسای کوری نەصیر -2 سةحمي كوري مالكي خةوالني -1ثَيناسةي ئةمانةي خوارةوة بكة؟ /٨ث
 ە.مسار -٦بن مالك  طريف -٥ ۆفادۆناک-٤

 بەراوردکاری لە نێوان ئەمانەی خوارەوە بکە؟ /٩ث

 مەولودی و مستەعرەب -٢بەلەدی و شامی -١

 گرنگترین ئەو شۆرش و ئاژاوانە چی بوون کە رووبەرووی عبدالرحمان داخل بوەوە؟  /١١ث

                                   ە؟پێهاسەی ئەمانەی خوارەوە بك :11پ



میرنشیهی  -5 ةشیخە الغزام -4  مورابتين-3مۆرسكیون -2شەڕی مسارە  -1

 بچوك ئەندەلوسی

 

                                                    ؟بدوێئەمانەی خوارەوە دەربارەی  :12پ

  ؟ك٢٨٢-٢٤٤ فطوائ پاشاكانی یمەردەس -1

 ؟مستەعرەبیهی نەصارا لە قورتوبە ژاوەیئا -2

 ؟یقیابكە بەرامبەر بە باكوری ئەفر  (المستهصر باهلل الحكم)ەتی سیاسە باس ل -3

 

 

                                                      .    ەمانەی خوارەوە بدەرەوە؟ڵامی ئوە  :3پ

 ؟شەری زەلاقە چی بوو بیخەرەروو و لێكەوتەكانی نجامدەرئە وۆكارو -1

ودۆخی سیاسی و ئاییهی و م دەرخەری بار ض(ی یەكەم و دووەشۆرشی)رب -2

 ؟بە و دەورووبەری بووورطولایەتی شاری قكۆمە

 

 

ح كردنی من الغافقی( بكە لە فەتڵ و تێكۆشانەكانی )عبدالرحباس لە وەو :4پ

 باشوری فەرەنسا


