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 مراجعه هامه على المنهج

 حضارات شبه الجزٌرة العربٌة قبل اإلسالم   الوحدة األولى 

  أكمل العبارات التالٌة : -السإال األول : 

                                                                               كان نظام الحكم فى الحضر ............            – 1

 من أشهر الحروب التى قامت بٌن القبابل العربٌة حرب ............... و ........ – 2

 استخدم العرب ..............   المستخرج من الخلٌج فى صناعة الحلى  وأدوات الزٌنة                                  – 3

  للإلإا - 3                    البسوس والفجار - 2                   شبه ملكىوراًٌثا   - 1:  االجابة

ارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العب

 : السبب فى الحالتٌن

  )           (             طبقى  كان المجتمع العربى قبل اإلسالم مجتمع ؼٌر - 1 

 كانت الزراعة هى الحرفة السابدة فى شبه الجزٌرة العربٌة   )           ( – 2

 (             )                                          داتهماتسم العرب بتباٌن عا -  3

 )          (                      ٌقصد بالمجوسٌة عبادة النجوم والكواكب    - 4

 أنتشرت دٌانة موسى علٌه السالم بٌن عرب الؽساسنة فى الشام والحٌرة بالعراق    )         ( – 5

انقسم إلى عدة طبقات تبًعا ل: الحالة االقتصادٌة والمكانة االجتماعٌة واألصل الذى ) خطؤ (  - 1 - االجابة :

 ٌنتمى إلٌه 

    ) خطؤ ( الرعى  حٌث ٌؽلب علٌها الطبٌعة الصحرواٌة ، وانتشرت بها تربٌة األبل و األؼنام  والماعز - 2

 لبٌة وارتبطت بالمعتقدات الدٌنٌة الخطؤ ) صح ( تحمل فى طٌاتها عدٌد من العادات االٌجابٌة والعادات الس  - 3

) خطؤ ( المجوسٌة عبادة النار : دٌانة ثٌنوٌة ٌوج آلة للخٌر وآخر للشر و أنتشرت فى بالد فارس و  - 4 

                                                  شرق شبه الجزٌرة العربٌة    الصاببة : عبادة النجوم والكواكب 

 ) خطؤ ( فى خٌبر وٌثرب وحمٌر بالٌمن  - 5

 -السإال الثالث     :   اختر االجابة الصحٌحة من بٌن األقواس :

 الٌهودٌة (   –الوثنٌة  –الحٌنفٌة  –... ) المجوسٌة بق قلٌلة خاصة فى خٌبر وٌثردٌانة انتشرت فى مناط – 1

 الحٌرة ( –الؽساسنة  –ٌثرب  –تعد مدٌنة ............ واحة زراعٌة  ) مكة  – 2

 ٌثرب    - 2الٌهودٌة                       - 1 - االجابة :

 السإال الرابع   :    بم تفسر .............. ؟

 تعد مكة المكرمة من أشهر مدن الحجاز  - 2تعدد طرق التجارة فى شبه الجزٌرة العربٌة                – 1

ازدهار التجارة فى شبه الجزٌرة العربٌة  –  4العربى قبل اإلسالم       أهمٌة دور المرأة فى المجتمع  – 3

 قبل اإلسالم 

الموقع المتوسط اشبه الجزٌرة العربٌة ،  –تحرى العرب منازل الكواكب  –الطرق المهمدة  – 1 - االجابة :

ألحمر ( والخلٌج فهى حلقة الوصل بٌن الشرق والؽرب حٌث أنها تشرؾ على سواحل البحر القلزم ) البحر ا

العربى وبحر العرب  ، ولها نشاط مع إفرٌقٌا والجزر اآلسٌوى و أوربا ومع فارس والهند وشرق آسٌا ومن 

 كان للٌمن أسطول تجارى  –ثم  تعدد طرق التجارة فى شبه الجزٌرة العربٌة  

موقعها المتمٌز على طرٌق  –الرحالت التجارٌة  –أهمٌتها الدٌنٌة واالقتصادٌة فضال عن شهرة أسواقها   - 2

 القوافل بٌن الشام والٌمن 

كان لها دور مهم فى شبه الجزٌرة العربٌة ، حٌث دورها ومسبإولٌتها  بوصفها أما ، بجانب عملها    – 3

بؽزل صوؾ الؽنم  وأوبار األبل ، فكانت تشارك أحٌاًنا فى الحروب ، وقد حظت بعض النساء بمكانة عالٌة فى 

ثال بلقٌس ملكة سبؤ ، وزنوبٌا ملكة تدمر ، السٌدة خدٌجة رضى هللا عنها التى عملت بالتجارة ، بالد العرب أم

وقد   - 4                 اإل انها عانت فى بعض المناطق من تدنى نظرة المجتمع وعاداته السٌبة لها آنذاك

الموقع الجؽرافى المتوسط لشبه  –معرفة منازل الكواكب  –ساعد على ذلك عوامل متعددة منها الطرق المهدة 

 للٌمن أسطول تجارى   -الجزٌرة العربٌة 

ا التالٌة العبارات صحة على برهن:  الخامس السإال ًٌ  :  تارٌخ

 اإلسالم قبل واحدة عبادة على العرب ٌكن لم(   2           متباٌنة العربٌة القبابل بٌن العالقة كانت(  1

 ومن متعددة ألسباب القبابل بٌن تنشؤ كانت الحروب:   االحالؾ و السالم و الحروب بٌن - 1 - : اإلجابة

  الفجار وحرب البسوس حرب أشهرها

 (  الفضول حلؾ)  أشهرها بٌنها فٌما أحالًفا الحجاز فى العربٌة القبابل أقامت:  األحالؾ

  سماوٌة بدٌانات آمن منهم والقلٌل ، وضعٌة بعبادات آمنت منهم الؽالبٌة أن - 2

 المجوسٌة – الصاببة -  الوثنٌة:  وضعٌة عبادات          المسٌحٌة و الٌهودٌة و الحٌنفٌة:  سماوٌة دٌانات
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  -السإال السابع : أثبت باألدلة التارٌخٌة صحة العبارات اآلتٌة : 

 دور المرأة فى بناء المجتمع     – 1

                                                        ما رأٌك فى المكانة التى حصلت علٌها المرأة قدًٌما..... ؟   2س

 : ٌحترم رأى الطالب فى ضوء االجابة المنطقٌة :االجابة 

ا ، بجانب كان لها دور مهم فى شبه الجزٌرة العربٌة ، حٌث دورها ومسبإولٌتها  بوصفها أم -1 -االجابه :

عملها  بؽزل صوؾ الؽنم  وأوبار األبل ، فكانت تشارك أحٌاًنا فى الحروب ، وقد حظت بعض النساء بمكانة 

عالٌة فى بالد العرب أمثال بلقٌس ملكة سبؤ ، وزنوبٌا ملكة تدمر ، السٌدة خدٌجة رضى هللا عنها التى عملت 

 رة المجتمع وعاداته السٌبة لها آنذاك بالتجارة ، اإل انها عانت فى بعض المناطق من تدنى نظ

 السإال  الثامن  : ما العالقة بٌن كل مما ٌلى ............ ؟ 

 رخاء مكة االقتصادى وطبٌعتها الجؽرافٌة -1

أهمٌتها الدٌنٌة واالقتصادٌة فضال عن شهرة أسواقها ، الرحالت التجارٌة ، موقعها المتمٌز  - 1 االجابة :

 على طرٌق القوافل بٌن الشام والٌمن 

 ظهور اإلسالم

 أكمل العبارات التالٌة :          

                                       من معالم شخصٌة الرسول صلى هللا علٌه وسلم ...........                             –أ 

 تمٌزت الدعوة السرٌة للرسول صلى هللا علٌه وسلم ..............                         –ب 

 اتبع الرسول صلى هللا علٌه وسلم سٌاسة ...............لمواجهة عداء قرٌش للدعوة اإلسالمٌة         –ج  

                             من أسالٌب قرٌش لمواجهة الدعوة اإلسالمٌة .............                       –د   

 مرت الدعوة اإلسالمٌة بمرحلتان هما .............. و ................  ه( 

               كٌر و التؤمل     رؼبته فى  التف -قدرته على حل المشكالت   –أ (  مناصرة المظلوم  - االجابة :

                ج ( الحكمة والموعظة الحسنة و الصبر والتحمل                      ب (  بالكتمان والسرٌة   

      المكٌة والمدٌنة                      ه (   المفاوضات           –حرب الشابعات واألكاذٌب  –المقاطعة  –د( األٌذاء والتعذٌب 

 السإال الثانى : بم تفسر .............. ؟

                                                                          أ ( حاجة العالم إلى النبى صلى هللا علٌه وسلم  

 ب ( بحث الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن مراكز جدٌدة لنشر اإلسالم خارج مكة 

أ ( انتشارعبادة األصنام واألوثان فى سابر أنحاء شبه الجزٌرة العربٌة وتردى كافة األحوال التى   -االجابة : 

 سادت شبه الجزٌرة العربٌة

 إنقاذ الدعوة ونشرها خارج شبه الجزٌرة العربٌة       –ب ( زٌادة تعذٌب وتنكٌل قرٌش بالمسلمٌن 

  -ارات اآلتٌة : أثبت باألدلة التارٌخٌة صحة العب  : ثالثالسإال ال

 قدرة الرسول صلى هللا علٌه وسلم على حل المشكالت     – 1

                                                                                                                                                                                           دور المرأة فى بناء المجتمع  – 3     قدرة الرسول صلى هللا علٌه وسلم على مناصرة المظلوم   - 2

 اتخاذ قرٌش أسالٌب عدٌدة لمواجهة الدعوة اإلسالمٌة  – 4

 كان النجاشى  ملك الحبشة ٌتسم  بالحكمة والعدل   – 5

ى موضعه حتى اقترح أحدهم أن ٌقبلوا برأى اختلفت قبابل قرٌش فٌمن ٌضع الحجر األسود ف - 1 - االجابة :

أول من ٌدخل علٌهم البٌت الحرام فكان النبى صلى هللا علٌه وسلم قال : هلموا ثوًبا وحملت كل قبٌلة طرؾ 

                                                                              من الثوب حتى بلػ موضعه وضعه بٌده ثم بنى علٌه 

جاء رجل لٌبٌع إباًل فى مكة ، وقد اشتراها منه أبو جهل  لكنه ماطل فى ثمنها ، فوقؾ الرجل وقال من  - 2

ٌؤتى لى بحقى من أبى الحكم ، فذهب منه الرسول صلى هللا علٌه وسلم وقال " أعط هذا الرجل حقه " فدخل 

                                                                                                   أبو جهل وجاء بالمال ودفعه للرجل

كان لها دور مهم فى شبه الجزٌرة العربٌة ، حٌث دورها ومسبإولٌتها  بوصفها أما ، بجانب عملها   - 3

وقد حظت بعض النساء بمكانة عالٌة فى بؽزل صوؾ الؽنم  وأوبار األبل ، فكانت تشارك أحٌاًنا فى الحروب ، 

بالد العرب أمثال بلقٌس ملكة سبؤ ، وزنوبٌا ملكة تدمر ، السٌدة خدٌجة رضى هللا عنها التى عملت بالتجارة ، 

                                اإل انها عانت فى بعض المناطق من تدنى نظرة المجتمع وعاداته السٌبة لها آنذاك

المقاطعة االقتصادٌة  –اإلٌذاء والتعذٌب  –المفاوضات والمساومات  –عات واألكاذٌب حرب الشاب – 4

                                                                                                                    واالجتماعٌة 

 بن العاص و عبد هللا بن ربٌعة  النه رأى أن ٌسمع من المسلمٌن مثلما سمع من عمرو - 5

 : أجب عما ٌلى :   رابعالسإال ال

ب                                                                     ما الدورس المستفادة من الهجرة النبوٌة   – 1

                                                                                                                                   ( ما دور السٌدة خدٌجة رضى هللا عنها فى الدعوة اإلسالمٌة 

 ج ( رفض أبى طالب تسلٌم الرسول صلى هللا علٌه وسلم للمشركٌن

ه وهدأت فطمؤنته على نفس -االستعانة باصحابة الخبرة ب  –التخطٌط الجٌد وتوزٌع األدوار  – 1 - اإلجابة :

من روعة وذكرت محاسنه وأخذت تبث فى نفسه الثبات ةاالستمار على الحق وأخذته إلى ورقة بن نوفل   ج 

التعاون  –التعاون بٌن األقارب  –العصٌبة  للحق  -الترابط األسرى  ) القبلى (  –مناصرة اصحاب الحق  –

 على البر والتقوى............ الخ 
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                فى  ............. ؟السإال السادس : ما رأٌك 

                        المكانة التى حصلت علٌها المرأة قدًٌما     - 2              موقؾ النجاشى ملك الجبشة من المسلمٌن  -1

  أسالٌب مواجهة الرسول صلى هللا علٌه وسلم للمشركٌن - 3

كان النجاشى  ملك الحبشة ٌتسم  بالحكمة والعدل النه رأى أن  –ٌحترم رأى الطالب فى ضوء  - 1 - االجابة :

 ٌسمع من المسلمٌن مثلما سمع من عمرو بن العاص و عبد هللا بن ربٌعة 

كان لها دور مهم فى شبه الجزٌرة العربٌة ، حٌث دورها   ٌحترم اى الطالب فى ضوء االجابة المنطقٌة – 2

ولٌتها  بوصفها أما ، بجانب عملها  بؽزل صوؾ الؽنم  وأوبار األبل ، فكانت تشارك أحٌاًنا فى الحروب ومسبإ

، وقد حظت بعض النساء بمكانة عالٌة فى بالد العرب أمثال بلقٌس ملكة سبؤ ، وزنوبٌا ملكة تدمر ، السٌدة 

لمناطق من تدنى نظرة المجتمع وعاداته خدٌجة رضى هللا عنها التى عملت بالتجارة ، اإل انها عانت فى بعض ا

 السٌبة لها آنذاك 

 –التروى فى اتخاذ القرارات  –الصبر على الصعاب    ٌحترم اى الطالب فى ضوء االجابة المنطقٌة - 3

البحث عن مراكز جدٌدة لنشراإلسالم  –إنقاذ المستضعفٌن  –الصبر و التحمل  –الحكمة و المواعظة الحسنة 

 هخارج مك

 بناء الدولة اإلسالمٌة دعابم

 أكمل العبارات التالٌة :          

 من دعابم بناء الدولة فى المدٌنة المنورة .......... و ............. - 1

كان المسجد فى عهد النبى صلى هللا علٌه وسلم مكاًنا ................. ومدرسة لــــ ............ ومركًزا   - 2

                                                                                                                                       رة ............... إلدا

 عرؾ المهاجرٌن بخبرتهم العملٌة فى ..............    –  3

تؤمٌن الدولة  –صحٌفة المدٌنة  –هاجرٌن واألنصار المإاخاة بٌن الم –بناء المسجد  - 1 - االجابة :

 البناء االقتصادى  –وحماٌتها 

                             شبون الدولة السٌاسٌة والعسكرٌة             ٌتفقه فٌها المسلمون            للعبادة    - 2

 التجارة  – 3

الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة 

 السبب فى الحالتٌن :

 )           (            ا ( أقر النبى صلى هللا علٌه وسلم وثٌقة تإكد دعابم الدولة تسمى بالصحٌفة      

 )           (تر  ب ( كانت األوضاع فى المدٌنة النبوٌة قبل دخول اإلسالم ؼٌر مستقرة ٌسٌطر علٌها التو

) صح ( تإكد على تنظٌم العالقات بٌن كل فبات المجتمع فٌعرؾ كل فرد به ما له من حقوق  - 1- االجابة :

 وما علٌه من واجبات 

) صح ( وقد استعلت الفتن وزاد الشقاق ما بٌن األوس والخزرج ، لتستمر فى دابرة  دابمة من الحرب  –ب 

 خلصهم منها سوى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ، بعدما سؤموا الحروبآخرها ٌوم بعاث ، والتى لم ٌ

 -السإال الثالث     :    اختر االجابة الصحٌحة من بٌن األقواس :

               أ ( من األسباب التى دعت الرسول صلى هللا علٌه وسلم للمإاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار أسباب ..........

 عسكرٌة ( –ثقافٌة  –اقتصادٌة  – ) دٌنٌة

 ب ( أن الٌهود ٌنفقون مع المإمنٌن ما داموا محاربٌن ٌإكد على مبدأ .........  

الدعم المالى للدفاع عن الدولة  –االستقالل المالى لكل طابفة  –المسلمون أمة واحدة  –) نصرة المظلوم 

 مسبولٌة الجمٌع ( 

تنظٌم الرى  –) إنشاء سوق المدٌنة  هللا علٌه وسلم ............. ول صلىج ( من اإلجراءات التى اتخذها الرس

 جمٌع ما سبق ( –إحٌاء األرض  –

 –د ( أصدر الرسول صلى هللا علٌه وسلم ....... لتنظٌم العالقة بٌن سكان المدٌنة المنورة   ) صحٌفة المدٌنة 

                   قرار بناء المسجد (     –وثٌقة المإاخاة  –صلح الحدٌبٌة 

                            ب ( الدعم المالى للدفاع عن الدولة مسبولٌة الجمٌع                      أ ( اقتصادٌة                 -االجابة : 

 د ( صحٌفة المدٌنة                          جمٌع ما سبق             ج (

ا :  السإال الرابع : برهن على صحة ًٌ  العبارات التالٌة تارٌخ

                          أرست صحٌفة المدٌنة مبدأ التعاٌش السلمى مع اآلخر   - 1

 أكدت وثٌقة المدٌنة على حق " حرٌة االعتقاد وممارسة الشعابر مكفولة لكل الفصابل الشعب   - 2

                                                                                                                 كانت العالقة  بٌن القبابل فى المدٌنة  النبوٌة تتسم بالتباٌن                         – 3

 ت ؼٌر اإلسالمٌة أكدت وثٌقة المدٌنة على حق " حماٌة أهل الذمة واألقلٌا – 4

 أكدت وثٌقة المدٌنة على حق نصرة المظلوم وحق األمن لكل مواطن - 5

 كان للمسجد دور مهم فى بناء الدولة اإلسالمٌة  - 6
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                                                 النصح والبر بٌن المسلمٌن وأهل الكتاب دون أثم     -1 - االجابة :

عوؾ أمة مع المإمنٌن لكل دٌنهم وموالٌهم وأنفسهم اإل من ظلم نفسه وأثم فال ٌهلك اإل  أن ٌهود بنى - 2

نفسه   * استمراًرا لتنظٌم العالقة بٌن سكان المدٌنة النبوٌة ، أقر الرسول صلى هللا علٌه وسلم وثٌقة تإكد 

صر المجتمع ، فٌعرؾ كل فرد ما دعابم الدولة المدنٌة ، وكان الهدؾ منها تنظٌم العالقة بٌن كافة فبات   عنا

له من حقوق وما علٌه من واجبات  ، وذلك  لٌتعاٌش الجمٌع فى وطن واحد ٌتساوى فٌه الجمٌع ، كما أرست 

                                                                                                                                   الصحٌفة مبدأ التعاٌش السلمى مع اآلخر بشكل ٌسمح ألصحاب األدٌان األخرى بالعٌش مع المسلمٌن بحرٌة 

مرت بمرحلتٌن )أ(  مرحلة الوفاق  ) ب ( الخالؾ و  تكوٌن األحزاب  . و قد اشتعلت الفتن وزاد الشقاق  – 3

و التى لم ٌخلصهم منها سوى النبى  ما بٌن األوس و الخزرج ، لتستمر فى دابرة من الحروب آخرها ٌوم بعاث

                                                                                                          صلى هللا علٌه وسلم 

حرٌة االعتقاد وممارسة  -نصرة المظلوم وحق األمن  –النصح والبر بٌن المسلمٌن وأهل الكتاب دون أثم  - 4

                                                                                    الشعابر مكفولة لكل الفصابل الشعب 

أن نصرة المظلوم " أنه من خرج آمن ومن قاعد  آمن بالمدٌنة ، اإل من ظلم وأثم ، وأن هللا جار لمن بر  - 5

                                                                                                                 واتقى ، وحمد رسول  

مؤوى  –ملتقى للمسلمٌن لتحقٌق الوحدة واأللفة  –مدرسة ٌتفقه فٌها المسلمون  –مكان للصالة والعبادة  - 6

 مركز إلدارة شبون الدولة العسكرٌة  و السٌاسٌة –للمهاجرٌن 

 الخامس  : استنتج ..........السإال 

                                    المبادئ الخاصة بحقوق اإلنسان من صحٌفة المدٌنة النبوٌة                       - 1 

 أكدت وثٌقة المدٌنة على حق نصرة المظلوم وحق األمن لكل مواطن       - 2

دور  –حقوق األقلٌات  –" حماٌة أهل الذمة واألقلٌات ؼٌر اإلسالمٌة   ) مبدأ التعاٌش السلمى  - 1 االجابة :

 الدولة فى المجتمع ( 

حرٌة االعتقاد وممارسة  -نصرة المظلوم وحق األمن  –النصح والبر بٌن المسلمٌن وأهل الكتاب دون أثم 

 الشعابر مكفولة لكل الفصابل الشعب  

المظلوم " أنه من خرج آمن ومن قاعد  آمن بالمدٌنة ، اإل من ظلم وأثم ، وأن هللا جار لمن بر أن نصرة  - 2 

 واتقى ، ومحمد رسول 

                                                                               : ما المقصود .............. ؟  السإال السادس 

: تنظم العالقات بٌن كافة عناصر المجتمع فٌعرؾ كل فرد ما له من حقوق وما علٌه من  صحٌفة المدٌنة

 واجبات وذلك لٌعاٌش الجمٌع فى وطن واحد ٌتساوى فٌه الجمٌع .

 

 

 األخطار التى واجهت الدولة اإلسالمٌة فى المدٌنة النبوٌة

 أكمل العبارات التالٌة :

 رى بٌن المسلمٌن والروم وحلفابهم من العرب                  أ ( تعد ؼزوة ............ أول معركة كب

 ب ( بنى المنافقون مسجد .............. لٌكون مركًزا للتآمر والتحرٌض ضد المسلمٌن                

 . ج ( من األخطار الخارجٌة التى واجهت الدولة اإلسالمٌة فى المدٌنة النبوٌة ............. و ...............

 المشركٌن و  الروم        -جضرار                 - بمإتة                           - 1 - االجابة :

السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر 

 السبب فى الحالتٌن :

 "دستور المدٌنة "                                    )             (التزم الٌهود بما ورد فى الصحٌفة  - 1

 استخدم النافقون أسالٌب عدة للنٌل من الدولة اإلسالمٌة فى المدٌنة النبوٌة            )             (  – 2

 (         نجح الرومان فى اقتحام مواقع المسلمٌن فى ؼزوة مإتة بسسبب كثرتهم             )     – 3

) خطؤ (  لم  ٌلتزم الٌهود بما ورد فى الصحٌفة  وإظهار عدواة  بنى قٌنقاع للمسلمٌن   - 1 - االجابة :

 ومحاولة بنى النضٌر اؼتٌال النبى صلى هللا علٌه وسلم 

نشر الشابعات و اال  –**) صح (  أ ( محاولة شق الصؾ اإلسالمى  *محاولة تفتٌت صفوؾ المسلمٌن  - 2

                             ؼزوة تبوك (   –التحالؾ مع اعداء الدولة ) ؼزوة أحد  –*** بناء مسجد ضرار ) ب (  –ءات فترا

 *  ) خطؤ ( فشل     - 3

ا : ًٌ  السإال الرابع : برهن على صحة العبارات التالٌة تارٌخ

نة  =  ) محاوالت المنافقون لشق أ ( استخدم المنافقون عدة أسالٌب لمواجهة الدول اإلسالمٌة فى المدٌ

 الصؾ اإلسالمى وإضعاؾ هٌبة المسلمٌن (

 ج (  اإلشابعات تإدى إلى هدم وتفٌت المجتمع   ال الرسول صلى هللا علٌه وسلم   ب ( محاوالت الٌهود الؼتٌ

 –ات نشر الشابعات واألفتراء –تفتت صفوؾ المسلمٌن ب  -أ ( محاولة شق الصؾ اإلسالمى أ - االجابة :

ؼزوة تبوك (   ب ( محاولة ٌهود بنى النضٌر –التحالؾ مع اعداء الدولة  ) ؼزوة أحد  –بناء مسجد ضرار 

محاولة دس السم فى الشاة المسمومة  ج ( وكان ذلك بالطعن فى أعراض المسلمٌن ، ومنها  –القاء ضحرة 

 ن ٌبربها وسمى ذلك ) حادث األفك ( .نشر شابعات وافتراء ات على السٌدة عابشة رضى هللا عنها ، ونزل قرآ
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 السإال الخامس : بم تفسر ............ ؟ 

 أ ( أمر الرسول صلى هللا علٌه وسلم بإزالة مسجد ضرار

 ب ( حرص  الرسول صلى هللا علٌه وسلم على وضع دستور مع الٌهود

                                                                                                                                                                                                                                                       ج ( تعد ؼزوة مإتة أحد أهم الؽزوات فى عهد الرسول صلى هللا علٌه وسلم  

 لٌهود لتشوٌه صورة اإلسالم و الرسول صلى هللا علٌه وسلم د ( سعى ا

 اهتمام الرسول صلى هللا علٌه وسلم بتحقٌق نهضة اقتصادٌة للدولة اإلسالمٌة ه ( 

 ( انفاق الٌهود مع المسلمٌن ما داموا محاربٌن و

                                                   أ ( اتخذوه المنافقون مركًزا للتؤمر و التحرٌض ضد المسلمٌن      -االجابة : 

                                                                 ب ( لتؤمٌن حٌاة كرٌمة لهم ٌلزمهم بواجباتهم فى حماٌة الدولة 

شجاعة ج (  أول معركة كبرى وقعت بٌن المسلمٌن والروم وحلفابهم من عرب الشام وأظهر فٌها المسلمون 

                                                                                                           منقطعة النظٌز وخطط خالد بن الولٌد أكثر عملٌات فى التارٌخ العسكرى

                                      د ( لتنفٌر الناس منه  لخطورة تهدٌد اإلسالم على  مصالحهم وعقٌدتهم ؼٌر الصحٌحة 

أضحى المهاجرٌن بال سكن - 1 -ٌستطٌع من خالله  أن تتخطى الدولة ما واجهته من عقبات تمثلت فى : ه( 

صعوبة استٌعاب المدٌنة لألعداد التى هاجرت إلٌها                                  -2أو عمل أو مال ، بعد أن فروا من بطش المشركٌن 

                                                                  عدم خبرة المهاجرٌن بؤمور الزراعة القابم علٌها اقتصاد المدٌنة - 3

 ( الدعم المالى للدفاع عن الدولة مسبولٌة الجمٌع طبًقا لما جاء فى صحٌفة المدٌنة و

 (  ) نكتب العكسالسإال السادس : ماذا ٌحدث إذا ............ ؟  

                                                                 نحج تحالؾ الٌهود مع المشركٌن ضد الدولة اإلسالمٌة     –1

 لم ٌتخلص الرسول صلى هللا علٌه وسلم من المنافقٌن   - 2

 –ر المشركٌن فى ؼزوة األحزاب انتص –كان ٌحتمل أن : ٌنجح المشركٌن فى ؼزوة المدٌنة  -1 - االجابة :

كان  –2ٌتم القضاء على الدعوة اإلسالمٌة            -نجح حشد ٌهود خٌبر  قرٌش واألعراب ضد المسلمٌن 

 ٌحتمل أن تستمر محاولة المنافقٌن شق الصؾ اإلسالمى والتحالؾ مع أعداء اإلسالم .

 ...؟السإال السابع  : ما النتابج التى ترتبت  على ..........

 ؼزوة مإتة  - 2فتح مكة                                         – 1 

فتح الرسول صلى هللا علٌه وسلم مكة منتصًرا متواضًعا وطاؾ بالبٌت الحرام وهدم األصنام - 1 - االجابة :

                                                            وعؾ عن أهل مكة وكان أثر ذلك دخول الناس فى دٌن هللا افواًجا 

                                                                                     حقق المسسلمون عدة مكاسب منها : - 2

أ ( أول معركة كبرى بٌن المسلمٌن والرومان وحلفابهم  من العرب ) ب (   تعرؾ المسلمون حقٌقة قوات 

) ج ( مقدمة لفتح بالد                                                                   الٌب قتالهمالرومان وأس

الشام وتحرٌرها من الرومان فى عصر الخلفاء الراشدٌن د ( زعزعة هٌبة الرومان عند العرب ، رفعت من 

 ه .  9معنونات المسلمٌن للقاء الرومان مرة أخرى وهذا ما حدث فى ؼزوة تبوك 

 السإال  الثامن  : ما العالقة بٌن كل مما ٌلى ............ ؟ 

 ر اإلسالم وخوؾ الٌهود من الدخول فٌه  ظهو - 1

سعى الٌهود لتشوٌه صورة اإلسالم والنبى صلى هللا علٌه وسلم  بهدؾ تنفٌر الناس منه  لخطورة  - االجابة :

تهدٌد اإلسالم على  مصالحهم وعقٌدتهم ؼٌر الصحٌحة ،  فبثوا الشابعات ، و تعدوا على حرمات المسلمٌن ، 

 نقاع بتعدٌهم على المرأة المسلمة كما حدث فى ؼزوة بنى قٌ

 السإال التاسع : لمن تنسب األعمال اآلتٌة :

 حاكم بصرى الذى قتل مبعوث الرسول صلى هللا علٌه وسلم  -1

 نام فى فراش الرسول صلى هللا علٌه وسلم  -2

 أحد زعماء الخزرج تزعم ظاهرة النفاق فى المدٌنة النبوٌة بعد الهجرة  -3

 ٌة لالنتصار فى ؼزوة مإتة وضع خطة عسكر -4

 على بن أبى طالب رضى هللا عنه  -2            شرحبٌل بن عمرو الؽسانى -1  -االجابه:

 خالد بن الولٌد  -4                                 عبد هللا بن أبى سلول  -3

عبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام ال

 السبب فى الحالتٌن :

 ه   )      ( 13واجه عمرو بن العاص القابد الرومى رستم فى أجنادٌن  – 1

 اشتهد قابد المسلمٌن النعمان بن مقرن أثناء فتح نهاوند  )          (  – 2

 )           (    صلى عمر بن الخطاب  رضى هللا عنه فى كنٌسة القٌامة حٌنما أدركته الصالة وهو فٌها   - 3

 )            (                                    * ٌعد فتح النهاوند من الفتوح الفاصلة التى أنهت الدولة الفارسٌة                            4

 ) خطؤ ( واجه عمرو بن العاص القابد الرومى األرطبون  – 1 االجابة :
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)  صح  ( حٌث احتدم القتال  اشتهد قابد المسلمٌن النعمان بن مقرن . و أدراك هللا المسلمٌن بالنصر – 2

 وتحطم نفوذ دولة  الفرس 

 ) خطؤ(  رفض وصلى فى مكان قرٌب من الصخرة المقدسة   - 3

) صح ( أدرك هللا المسلمٌن بالنصر وتحطم نفوذ دولة الفرس ، وفتحت على مصراعٌها أمام جند  – 4

 المسلمٌن ، وانتهى تماًما  ما ٌعرؾ بالدولة الفارسٌة 

 الدولة اإلسالمٌة عقب وفاة النبى صلى هللا علٌه وسلمالفصل الثانى : 

  السإال األول : أكمل العبارات التالٌة :

 من أشد التحدٌات التى واجهت الدولة اإلسالمٌة عقب وفاة النبى صلى هللا علٌه وسلم .............  – 1

 كانت بٌعة أهل السقٌفة أول حدث تارٌخى تولد عنه نظام....................  – 2

 ..و..........................و أمور ثالثة هى ............ كان المسلمون ٌخبرون من ٌقاتلونهم بٌن - 3

 الدخول فى اإلسالم و الجزٌة و القتال   – 3  فة اإلسالمٌة     الخال –  2حروب الردة       – 1اإلجابة :

السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر 

 : السبب فى الحالتٌن

 )             (              للفتوحات اإلسالمٌة إعالء كلمة هللا ، ونشر اإلسالم    كانت الهدؾ الربٌس  – 1

 )             (             انتشر اإلسالم بحد السٌؾ                                                             -2

 (     هم حتى ٌتمكن اإلٌمان من قلوبهم )  أخذ أبو بكر بما أشار علٌه الصحابة فى أمر المرتدٌن بترك – 3

) صح ( أن القتال لم ٌكن ٌشكل أولوٌة فى اإلسالم بل هو آخر ما كان ٌلجؤ إلٌه المسلمون  ،  -   1 -: اإلجابة 

بٌنما األولوٌة كانت للعقٌدة ونشرها ، فالعقٌدة اإلسالمٌة تمنع إكراه الناس على اعتناقها ،فسٌؾ اإلسالم لم 

 وجه المستضعفٌٌن وإنما فى وجه القٌاصرة واألكاسرة الذٌن ٌملكون ، وٌتسلطون على العباد ٌشهر فى 

) خطؤ ( أن القتال لم ٌكن ٌشكل أولوٌة فى اإلسالم بل هو آخر ما كان ٌلجؤ إلٌه المسلمون  ، بٌنما   - 2

ناقها ،فسٌؾ اإلسالم لم ٌشهر األولوٌة كانت للعقٌدة ونشرها ، فالعقٌدة اإلسالمٌة تمنع إكراه الناس على اعت

 فى وجه المستضعفٌٌن وإنما فى وجه القٌاصرة واألكاسرة الذٌن ٌملكون ، وٌتسلطون على العباد

 ) خطؤ ( اخذ موقؾ حازًما حاسًما وقرر محاربة المدتدٌن   -  3 

 -السإال الثالث :  اختر االجابة الصحٌحة من بٌن األقواس :

 –التقربوا رهباًبا  –هللا علٌه وسلم خلفابه من بعده ........) التقلتوا شًٌخا من وصاٌا النبى صلى  – 1

 جمٌع ما سبق ( –التهدموا بًٌتا 

 خلٌفة لرسول صلى هللا علٌه وسلم ...اتفق الرأى فى اجتماع السقٌفة بٌن المهاجرٌن واألنصار على اختٌار –2

 أبى بكر الصدٌق (  –ن الجراح أبو عبٌدة عامر ب –عمر بن الخطاب  –) سعد بن عبادة 

...... أرسل ابو بكر الصدٌق  رضى هللا عنه جٌوش لمحاربة المرتدٌن وجعل القٌادة العامة أللوٌة الجٌش  -3

 خالد بن الولٌد (  –عمرو بن العاص  –عكرمة بن أبى جهل  –) شرحبٌل بن حسنة 

 خالد بن الولٌد  –  3صدٌق          أبى بكر ال  - 2جمٌع ما سبق                 – 1 االجابة :

 السإال السادس : ماذا كان ٌحدث إذا لم.............

 ٌحارب أبو بكر الصدٌق رضى هللا عنه المرتدٌن  - 1

 ٌتفق المسلمٌن فى اجتماع  سقٌفة بنى ساعدة على من ٌخلؾ الرسول صلى هللا علٌه وسلم  - 2

لم ٌتنشر  –لم تبدأ الفتوحات اإلسالمٌة  –كان ٌحتمل أن  :اإل تثبت دعابم الدولة اإلسالمٌة  – 1االجابة : 

 قوٌت شوكة المرتدٌن  –اإلسالم 

لم تبدأ الفتوحات  –اإلٌظهر نظام الخالفة اإلسالمٌة  –كان ٌحتمل اإل : ٌكون أبى بكر خلٌفة للمسلمٌن  – 2

 سادت الفوضى وتفرق المسلمون –مٌة لما بدأت الحضارة اإلسال –اإلسالمٌة 

 الفتوحات اإلسالمٌة فى عصر الخلفاء الرشدٌن

 السإال األول : أكمل العبارات التالٌة :

 حاصر سعد بن أبى وقاص مدٌنة ............ عاصمة كسرى الفرس  – 1

 وعقد مع أهلها صلًحا عرؾ باتفاق البقط ه31............ عام تمكن عبد هللا بن سعد من فتح . – 2

 النوبة    – 2المدابن                                           – 1 االجابة :

السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر 

 السبب فى الحالتٌن :

 ه   )      ( 13واجه عمرو بن العاص القابد الرومى رستم فى أجنادٌن  – 1



 

7 
 

 اشتهد قابد المسلمٌن النعمان بن مقرن أثناء فتح نهاوند  )          (  – 2

 صلى عمر بن الخطاب  رضى هللا عنه فى كنٌسة القٌامة حٌنما أدركته الصالة وهو فٌها       )            (  -3

 )            (                                      نهاوند من الفتوح الفاصلة التى أنهت الدولة الفارسٌة                       * ٌعد فتح ال -4

 ) خطؤ ( واجه عمرو بن العاص القابد الرومى األرطبون  – 1  االجابة :

مقرن . و أدراك هللا المسلمٌن بالنصر )     صح  ( حٌث احتدم القتال  اشتهد قابد المسلمٌن النعمان بن – 2

 وتحطم نفوذ دولة  الفرس 

 ) خطؤ(  رفض وصلى فى مكان قرٌب من الصخرة المقدسة   - 3

) صح ( أدرك هللا المسلمٌن بالنصر وتحطم نفوذ دولة الفرس ، وفتحت على مصراعٌها أمام جند  – 4

 المسلمٌن ، وانتهى تماًما  ما ٌعرؾ بالدولة الفارسٌة 

 -لسإال الثالث :   اختر االجابة الصحٌحة من بٌن األقواس :ا

 –خراسان  –) برقة  ه 22قٌة فى ..........عام التقى جٌش عبد هللا بجٌش جرٌجورٌوس  حاكم إفرٌ-1

 العراق (  –سبٌطلة 

 بدأت الفتوحات بالد العراق بإرسال القابد .........إلى الكوفة بالعراق  - 2

 عبد هللا بن عامر (  –خالد بن الولٌد  –المثنى بن حارثة  –) سعد بن أبى وقاص 

    من أهم المعارك التى انتصر فٌها المسلمون بقٌادة سعد بن أبى وقاص على الفرس معركة ............ – 3

 الٌرموك (  –الرى  –أجنادٌن  –) القادسٌة 

 القادسٌة  – 3                      خالد بن الولٌد  – 2سبٌطلة                   – 1 -: االجابة 

 السإال الرابع   :    بم تفسر .............. ؟

 أمر عمربن الخطاب بتجرٌد الجٌوش لفتح اإلمبراطورٌة الساسانٌة   – 1

 أنتصار المسلمٌن فى سبٌطلة  –2

 بسبب الؽارات المستمرة للفرس على المسلمٌن بالعراق    - 1 االجابة :  

 بفضل المدد الذى جاءهم من المدٌنة النبوٌة وقتل جرٌجورٌوس وفتح سبٌطلة   - 2

 السإال السادس : ما النتابج التى ترتبت على كل مما ٌلى ............... ؟ 

 فتح سبٌطلة                                    – 2فتح نهاوند                                      – 1

ترتب على فتح نهاوند ما ٌلى : انتصر المسلمون وتحطٌم نفوذ دولة الفرس وفتحت بالدهم   – 1     االجابة :

وأصبحوا   -دخل أهل المشرق أقالٌم الفرس تحت راٌة دولة اإلسالم    –على مصراعٌها أمام المسلمٌن 

 تابعة وعلى أصعدة الدول اإلسالمٌة المت -نسًٌجا واحًدا فى ظل حكم الخلفاء الراشدٌن 

أرسل عبد هللا بن سعد  –ترتب على فتح سبٌطلة : انتصار المسلمٌن وقتل جرٌجورٌوس وفتحوا سبٌطلة  – 2

 بن أبى السرح جٌوش المسلمٌن لفتح بعض الحصون والمدن ، مثل قفصة ، وحصن األجم 

ا من األقدم إلى األحدث .   ًٌ  السإال السابع : رتب األحداث التالٌة ترتًٌبا زمن

 فتح نهاوند  (   -فتح بٌت المقدس   -(  ) فتح المدابن   أ   

 م      632ه  /  16فتح المدابن  – 2    م            636ه  /  15لمقدس فتح بٌت ا  - 1 - االجابة :

 م    642ه  /  21فتح نهاوند ) فتح الفتوح (   –   3 

 فتح خراسان (  –فتح أجنادٌن  –فتح سبٌطلة  –ب (  )   بٌت المقدس

 ه            15فتح بٌت المقدس – 2ه          13فتح أجنادٌن  -1  الترتٌب :      -االجابة :   

 ه31فتح خراسان  -4                                    ه   22فتح سبٌطلة  – 3  

 ب هذه األعمال ................ ؟السإال الثامن : لمن تنس  

 وضع خطة عسكرٌة أدت لألنتصار فى ؼزوة مإتة               )                ( – 1 

 خالد بن الولٌد رضى هللا عنه  - االجابة :  

 الفتوحات اإلسالمٌة فى عصر الخلفاء الرشدٌن

 السإال األول : أكمل العبارات التالٌة :

 حاصر سعد بن أبى وقاص مدٌنة ............ عاصمة كسرى الفرس  – 1

 وعقد مع أهلها صلًحا عرؾ باتفاق البقط ه31تمكن عبد هللا بن سعد من فتح ............. عام  – 2

 النوبة    – 2المدابن                                    – 1 االجابة :
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 -الصحٌحة من بٌن األقواس : السإال الثالث     :  اختر االجابة

 –خراسان  –) برقة  ه   22ٌة فى ......... عام التقى جٌش عبد هللا بجٌش جرٌجورٌوس  حاكم إفرٌق

 العراق (  –سبٌطلة 

 بدأت الفتوحات بالد العراق بإرسال القابد .........إلى الكوفة بالعراق  - 2

 عبد هللا بن عامر (  –خالد بن الولٌد  –المثنى بن حارثة  –) سعد بن أبى وقاص 

  من أهم المعارك التى انتصر فٌها المسلمون بقٌادة سعد بن أبى وقاص على الفرس معركة ............  – 3

 الٌرموك (  –الرى  –أجنادٌن  –) القادسٌة 

 القادسٌة  – 3خالد بن الولٌد                 – 2سبٌطلة                     – 1 - االجابة :

 السإال الرابع   :    بم تفسر .............. ؟

أمر عمربن الخطاب بتجرٌد الجٌوش لفتح اإلمبراطورٌة الساسانٌة                                                           – 1

 أنتصار المسلمٌن فى سبٌطلة  –2

 بسبب الؽارات المستمرة للفرس على المسلمٌن بالعراق  - 1 االجابة :  

 بفضل المدد الذى جاءهم من المدٌنة النبوٌة وقتل جرٌجورٌوس وفتح سبٌطلة   - 2

 الدرس الثالث : الفتوحات اإلسالمٌة فى عصر الدولة األموٌة

 السإال األول : أكمل العبارات التالٌة :

تمكن المسلمون بقٌادة .......................... من فتح النصؾ الجنوبى لفرنسا من الشرق إلى الؽرب          – 1

 عبد الرحمن الؽافقى   –1 االجابة :

السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر 

 : السبب فى الحالتٌن

 كان الموقع الجؽرافى واألسوار من أسباب فشل المسلمٌن فى حصار مدٌنة القسطنطٌنٌة    )          (  – 1

 )           (      انتصر المسلمون على القوط فى معركة شذونه                                            – 3

ار الداخلٌة والخارجٌة  الضخمة المزودة بؤبراج مراقبة ) صح ( كان الموقع الجؽرافى واألسو – 1 - االجابة :

 ذات دور فى كشؾ التحركات المعادٌة و إبطال عنصر المفاجؤة فٌها 

) صح ( دارت عدة أٌام انتهت بهزٌمة القوط ومقتل ملكهم وانتصار المسلمٌن وسٌطرتهم على معظم بالد  – 2

 األندلس  

 -االجابة الصحٌحة من بٌن األقواس :السإال الثالث     :           اختر 

الفرنجة  –) األندلس ٌش كبٌر لفتح بالد ........م ( بج 202 -ه  99خرج محمد بن القاسم الثقفى فى )  – 1

 السند (  –المؽرب  –

 –الخامس  –) الثالث دى قبابل القوط الؽربٌٌن أؼار على إسبانٌا فى أوابل القرن ........... المٌال – 2

 الثامن (  – السادس

 شهدت بالد ما وراء النهر أقصى نشاط للفتوحات اإلسالمٌة فى عهد ............  – 3

 ٌزٌد بن المهلب (  –عبد الملك بن مروان  –موسى بن نصٌر  –)قٌبة بن مسلم 

 د الملك الولٌد بن عب – 3السادس                 – 2السند                      -1               االجابة :

 السإال الرابع   :    بم تفسر .............. ؟

 ازدٌاد مكانة بن القاسم فى نفوس المسلمٌن  – 2حصار مدٌنة القسطنطٌنٌة      فشل المسلمٌن فى – 1

فشل المسلمٌن فى حصار مدٌنة القسطنطٌنٌة  ٌرجع ذلك إلى : أ( ؼزارة األمطار والبرد  -1   -االجابة : 

القارس وتفشى األمراض ب( استعمال البٌزنطٌٌن النار اإلؼرٌقٌة وكذلك السلسة الحدٌدٌة ج( الموقع 

 الجؽرافى واألسوار الداخلٌة والخارجٌة 

رجع ذلك إلى :  النه الحق هزٌمة كبٌرة بجٌوش داهر ملك ٌ ازدٌاد مكانة بن القاسم فى نفوس المسلمٌن - 2

السند وقتله ثم زحؾ محمد بن القاسم  بجٌشه نحو الشمال الشرقى حتى وصل إلى مدٌنة الملتان وضمها بعد 

بوابة مملكة الهند  إلى دمشق  ) هذه المعلومة ؼٌر موجودة ه  99وصلت أخبار انتصاراته فى بالد السند 

 م ( توالت اخبار انتصاراته إلى دمشق 2012/  2016 بالمنهج الجدٌد

 السإال السادس : ما النتابج التى ترتبت على كل مما ٌلى ............... ؟

 فتح المسلمون لبالد الؽرب اإلسالمى  – 2سقوط مدٌنة قرطاجنة                               -1

لتكون قاعدة بحرٌة لمقاومة الخطر البٌزنطى ، وزودها  أنشؤ مدٌنة تونس شرقى قرطاجنة -1     -االجابة : 

 بدار صناعة بناء األساطٌل ، وابراج المراقبة ، واستعان بذلك بؤقباط مصر 

ترتب على فتح المسلمون لبالد الؽرب اإلسالمى : دخول البربر إلى اإلسالم ونشر اللؽة العربٌة تؤمٌن  - 2

 توحات الدولة اإلسالمٌة فى فتح بالد األندلس اندماج البربر فى ف –حدود مصر الؽربٌة 
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 السإال السابع : برهن على صحة العبارات التالٌة : 

 حكمة ملك الصٌن فى تجنب الصدام مع المسلمٌن     – 1

 امتاز عصر الخلفاء األموٌٌن بكثرة الفتوحات اإلسالمٌة  – 2 

عندما طرقت الجٌوش أبواب الصٌن الؽربٌة كتب ملك الصٌن على الصلح تجنب للصدام مع  – 1 -االجابة : 

 المسلمٌن فؤبرم بٌنهما صلًحا 

امتاز عصر الخلفاء األموٌٌن بكثرة الفتوحات اإلسالمٌة بكثرة الفتوحات شرًقا و ؼرًبا وعلت كلمة  – 2

قد بلؽت الدولة اإلسالمٌة  فى هذا العصر أقصى اإلسالم فى مشارق األرض و مؽاربها ، وبرها وبحرها ، و

 اتساع لها فوصلت رقعتها من بالد الصٌن شرًقا إلى حدود فرنسا ؼرًبا 

 الدرس الرابع :   الفتوحات اإلسالمٌة فى عصر الدولة العباسٌة

 : السإال األول : أكمل العبارات التالٌة

 م  929ه / 213. فتحت جزٌرة صقلٌة على ٌد القابد .............. – 1

 اعتمد العباسٌون فى إقامة دولتهم على ...................... – 2

 -االجابة : 

 الفرس – 2أسد بن الفرات                           – 1 

السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر 

 لتٌن :السبب فى الحا

 )              ( رفض الخلفاء العباسٌون سٌاسة تبادل األسرى فى أثناء حروبهم مع أعدابهم البٌزنطٌٌن  – 1

 )               (                ألؽى الخلفاء العباسٌون نظام الصوابؾ والشواتى                               – 2

 )               (    تصدى الخلفاء العباسٌون بقوة للبٌزنطٌٌن عندما حاول األباطرة مساندة أعداء الدولة  – 3

 )              (  توقفت الفتوحات اإلسالمٌة فى عهد على بن أبى طالب وعادت فى العصر األموى         – 4

ٌن من " نقفور " وطالبته استعادة أسراهم من ) خطؤ ( ٌتضح ذلك من استٌاء البٌزنطٌ - 1 - االجابة :

المسلمٌن فلم ٌبق بؤرض الروم مسلم اإل فودى ، ومن المواقؾ التى تدل على ذلك طلب "  نقفور " من " 

 هارون الرشٌد " لفداء إحدى األسٌرات لدٌه ) موجود باألنشطة  معاملة األسرى ا قرأ و استنتج ( 

   ون نظام الصوابؾ والشواتى  سواء قادها الخلٌفة بنفسه أو احد قادته) خطؤ (حرص الخلفاء العباسٌ  – 2

) صح ( تصدى الخلفاء العباسٌون بقوة للبٌزنطٌٌن عندما حاول األباطرة مساندة أعداء الدولة حٌث  - 3

تحالؾ إمبراطور الروم " ثٌوفٌل " مع بابك الخرمى وهو من الخارجٌن عن الدولة العباسٌة ، فؤرسل إلٌهم 

عدة حمالت حتى طلبوا الصلح  وعلى الجانب األخر استؽل " المؤمون " فرصة الفتنة الداخلٌة عند الروم التى 

تزعمها " توماس الصقلى " ضد اإلمبراطور البٌزنطى " مٌخابٌل الثانى " ، وأخذ ٌمده بالسالح والمال لفتح 

 م  ( 2012/  2016رسى القسطنطٌنٌة ، واالستٌالء على الحكم  )ؼٌر موجود بالكتاب المد

) صح ( بسبب فتنة مقتل الخلٌفة الراشد عثمان بن عفان رضى هللا عنه وانشؽال الدولة بنزاعاتها  - 4

 الداخلٌة حتى قٌام الدولة األموٌة 

 -السإال الثالث     :           اختر االجابة الصحٌحة من بٌن األقواس :

 الرشٌد (  –المستعصم  –الهادي  –المنصور ه  ) 190ها عام . اسطول إلى قبرص وفتح بعضارسل .......-1

 –العباسى  –األموى  –وقعت بالد الهند بٌن فتحٌٌن إسالمٌٌن هما الفتح العربى و الفتح  ) التركى  -2

 الراشدى ( 

 التركى  – 2هارون الرشٌد                                            -1 - االجابة :

 :    بم تفسر .............. ؟   السإال الرابع

         مستقلة فى العصر العباسى الثانى ظهور الدول ال – 2عداء الدولة العباسٌة للدولة البٌزنطٌة        

ٌرجع ذلك إلى مناصرة الدولة البٌزنطٌة للخارجٌٌن عنها عندما حاول األباطرة مساندة  – 1   -االجابة : 

أعداء الدولة حٌث تحالؾ إمبراطور الروم " ثٌوفٌل " مع بابك الخرمى وهو من الخارجٌن عن الدولة 

 م (  2012م  2016العباسٌة ) ؼٌر موجود بالممنهج 

امت عدة دول مستقلة كان لها دور مهم فى الفتوحات باسم الخالفة نتٌجة لضعؾ الخلفاء العباسٌٌن ، ق – 2

 العباسٌة 

 السإال الخامس : ما النتابج التى ترتبت على ............... ؟ 

 الفتح اإلسالمى فى بالد الهند  -2سقوط الدولة األموٌة                                 – 1

رثت الدولة العباسٌة مٌراًثا ضخًما ، ففكر خلفاإها فى اصطناع بعض بسقوط الدولة األموٌة و -1 - االجابة :

الدولة المستقلة لمواجهة أعدابهم الذٌن تنامى دورهم كاألدارسة فى المؽرب والزٌدٌة فى المشرق ومنحهم 

حات الحكم الذاتى مع الوالء التام للخالفة العباسٌة ، قامت الدول المستقلة التى كان لها دور مهم فى الفتو

 باسم الخالفة العباسٌة 
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بلػ الفتح اإلسالمى مداه حٌن شرع الؽزنوٌون  األتراك فى أواخر القرن الرابع الهجرى ٌطرقون أبواب  - 2 

شبه القارة الهندٌة و ٌتوؼلون فى  أقاموا دولة واسة ضمت ؼزنة و سٌستان و الملتان ، و تؽلبوا على بقاٌا 

راء النهر و ؼالب بالد ما وراء النهر  ، وبذلك تكون بالد ما وراء النهر السامانٌٌن فى خراسان و بالد ما و

وقعت بٌن فتحٌٌن إسالمٌٌن مهمٌن هما  الفتح العربى و  الفتح التركى لبالد الهند  ) الدولة الؽزنوٌة  و 

 الدولة الؽورٌة ( 

 صحة العبارات التالٌة .............. ؟  لىالسإال السادس : برهن ع

 لى " المسلمون " بالًء حسًنا فى أرض الروم فى عهد الخلٌفة المهدى     أب – 1

أمام التواجد والضؽط اإلسالمى اضطر البٌزنطٌون فى بعض األوقات لطلب المهادنة  – 1 - االجابة :  

والصلح ، نظًرا لما أحرزه " المسلمون "من نصر فى على أرض الروم ، فقرر الخلٌفة المهدى أن ٌؽزوهم 

 سه    بنف

 فتح خراسان (  –فتح أجنادٌن  –فتح سبٌطلة  –السإال الثامن  : رتب األحداث التالٌة : )   بٌت المقدس 

    ه  22فتح سبٌطلة  – 4ه    15فتح بٌت المقدس – 2ه     13فتح أجنادٌن  -الترتٌب :     -االجابة : 

 ه31فتح خراسان  -5

العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام 

 السبب فى الحالتٌن :

 )             (       كانت الهدؾ الربٌس للفتوحات اإلسالمٌة إعالء كلمة هللا ، ونشر اإلسالم             – 1

 )             (                               انتشر اإلسالم بحد السٌؾ                                             -2

 (       )   بهم  أخذ أبو بكر بما أشار علٌه الصحابة فى أمر المرتدٌن بتركهم حتى ٌتمكن اإلٌمان من قلو – 3

 التى أنهت الدولة الفارسٌة                                 )            (     ٌعد فتح هاوند من الفتوح الفاصلة  - 4

) صح ( أن القتال لم ٌكن ٌشكل أولوٌة فى اإلسالم بل هو آخر ما كان ٌلجؤ إلٌه المسلمون  ،   -1   -ابة : االج

بٌنما األولوٌة كانت للعقٌدة ونشرها ، فالعقٌدة اإلسالمٌة تمنع  إكراه الناس على اعتناقها ،فسٌؾ اإلسالم لم 

 ون ، وٌتسلطون على العباد ٌشهر فى وجه المستضعفٌٌن وإنما فى وجه القٌاصرة واألكاسرة الذٌن ٌملك

) خطؤ ( أن القتال لم ٌكن ٌشكل أولوٌة فى اإلسالم بل هو آخر ما كان ٌلجؤ إلٌه المسلمون  ، بٌنما   - 2

األولوٌة كانت للعقٌدة ونشرها ، فالعقٌدة اإلسالمٌة تمنع  إكراه الناس على اعتناقها ،فسٌؾ اإلسالم لم ٌشهر 

 جه القٌاصرة واألكاسرة الذٌن ٌملكون ، وٌتسلطون على العباد فى وجه المستضعفٌٌن وإنما فى و

 ) خطؤ ( اخذ موقؾ حازًما حاسًما وقرر محاربة المدتدٌن   -3

) صح ( أدرك هللا المسلمٌن بالنصر وتحطم نفوذ دولة الفرس ، وفتحت على مصراعٌها أمام جند  - 4

 المسلمٌن ، وانتهى تماًما  ما ٌعرؾ بالدولة الفارسٌة 

 تدربٌات على الوحدة الثانٌة

 السإال األول  : ماذا كان ٌحدث إذا لم............. ؟  

 ٌحارب أبو بكر الصدٌق رضى هللا عنه المرتدٌن  - 1

 ٌتفق المسلمٌن فى اجتماع  سقٌفة بنى ساعدة على من ٌخلؾ الرسول صلى هللا علٌه وسلم  - 2

لم ٌتنشر  –لم تبدأ الفتوحات اإلسالمٌة  –كان ٌحتمل أن  :اإل تثبت دعابم الدولة اإلسالمٌة  – 1االجابة : 

 قوٌت شوكة المرتدٌن  –اإلسالم 

لم تبدأ الفتوحات  –اإلٌظهر نظام الخالفة اإلسالمٌة  –كان ٌحتمل اإل : ٌكون أبى بكر خلٌفة للمسلمٌن  – 2

 سادت الفوضى وتفرق المسلمون  –مٌة لما بدأت الحضارة اإلسال –اإلسالمٌة 

ا :  ًٌ  السإال الثانى : برهن على صحة العبارات التالٌة تارٌخ

 أ ( من مبادئ وقوانٌن الفتح اإلسالمى الرحمة والعدل والمساواة بٌن البشر 

 ب ( تختلؾ أهداؾ الفتوحات اإلسالمٌة عن أهداؾ االحتالل واالستعمار 

 أكثر العصور أهمٌة بعد عصر النبى صلى هللا علٌه وسلم ج (  ٌعدعصر الخلفاء الراشدٌن

النهم ٌحملون العقٌدة اإلسالمٌة السمحة التى تدعوا إلى حرٌة اإلنسان واحترام اآلخر ، والتعاٌش  -أ االجابة :

السلمى ، ونشر الحق والعدل والرحمة  والمساواة واألمن بٌن الناس أجمعٌن ، الن الناس فى اإلسالم أمة 

 ة واحد

لم ٌهدؾ النبى صلى هللا علٌه وسلم والفاتحون من بعده لم ٌهدفوا إلى بناء إمبراطورٌات إلخضاع  -ب 

 الشعوب وتحقٌق السٌادة ولكنهم انطلقوا وهم ٌحملون العقٌدة  اإلسالمٌة السمحة  

ت ونهب *أهداؾ االحتالل واالستعمار اخضاع الشعوب األخرى وتحقٌق السٌادة علٌها وبناء إمبراطورٌا

 الثروات واستؽالل طاقات الشعوب المحتلة  

تحددت أهم مالمح الدولة اإلسالمٌة ، والتى تؤسست فٌها أٌضا القواعد الراسخة فى السٌاسة واإلدارة  –ج

 وشتى مناحى الحٌاة ، تلك التى سار علٌها المسلمون فى حكمهم 

 -السإال الثالث : اختر االجابة الصحٌحة من بٌن األقواس :
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 من وصاٌا النبى صلى هللا علٌه وسلم خلفابه من بعده ........ – 1

 جمٌع ما سبق ( –التهدموا بًٌتا  –التقربوا رهباًبا  –) التقلتوا شًٌخا 

خلٌفة لرسول صلى هللا اتفق الرأى فى اجتماع السقٌفة بٌن المهاجرٌن واألنصار على اختٌار ............  – 2

 أبى بكر الصدٌق ( –أبو عبٌدة عامر بن الجراح  –عمر بن الخطاب  –) سعد بن عبادة      علٌه وسلم 

مة أللوٌة الجٌش لــ أرسل ابو بكر الصدٌق  رضى هللا عنه جٌوش لمحاربة المرتدٌن وجعل القٌادة العا -3

 ( خالد بن الولٌد  –عمرو بن العاص  –عكرمة بن أبى جهل  –) شرحبٌل بن حسنة    ...........

 خالد بن الولٌد  –  3أبى بكر الصدٌق                  - 2جمٌع ما سبق                 – 1: االجابة 

السإال الرابع  : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر 

 السبب فى الحالتٌن :

 )             (         مٌة إعالء كلمة هللا ، ونشر اإلسالم         كانت الهدؾ الربٌس للفتوحات اإلسال – 1

 )             (                                                      انتشر اإلسالم بحد السٌؾ                    -2

 ٌمان من قلوبهم )       (أخذ أبو بكر بما أشار علٌه الصحابة فى أمر المرتدٌن بتركهم حتى ٌتمكن اإل – 3

) صح ( أن القتال لم ٌكن ٌشكل أولوٌة فى اإلسالم بل هو آخر ما كان ٌلجؤ إلٌه المسلمون  ،  -1    -االجابة : 

بٌنما األولوٌة كانت للعقٌدة ونشرها ، فالعقٌدة اإلسالمٌة تمنع إكراه الناس على اعتناقها ،فسٌؾ اإلسالم لم 

 ن ، وٌتسلطون على العباد ٌشهر فى وجه المستضعفٌٌن وإنما فى وجه القٌاصرة واألكاسرة الذٌن ٌملكو

) خطؤ ( أن القتال لم ٌكن ٌشكل أولوٌة فى اإلسالم بل هو آخر ما كان ٌلجؤ إلٌه المسلمون  ، بٌنما   - 2

األولوٌة كانت للعقٌدة ونشرها ، فالعقٌدة اإلسالمٌة تمنع إكراه الناس على اعتناقها ،فسٌؾ اإلسالم لم ٌشهر 

 القٌاصرة واألكاسرة الذٌن ٌملكون ، وٌتسلطون على العباد  فى وجه المستضعفٌٌن وإنما فى وجه

 ) خطؤ ( اخذ موقؾ حازًما حاسًما وقرر محاربة المدتدٌن   -3

 السإال الخامس : ما النتابج التى ترتبت على كل مما ٌلى ............... ؟ 

 فتح بٌت المقدس  – 1

الخطاب صلًحا لم تحظ به أى مدٌنة من المدن  ترتب على ذلك : صالحهم الخلٌفة عمر بن  – 1االجابة : 

 المفتوحة ، فاعطاهم خطاب أمان  على أنفسهم وأموالهم وكنابسهم  

  

 مصر من الفتح اإلسالمى حتى قٌام الدول المستقلة      الوحدة الثالثة

 السإال األول : اختر االجابة الصحٌحة مما بٌن األقواس : 

 حصن بابلٌون (  –العرٌش  –أم دنٌن  –) بلبٌس فى مصر هى مدٌنة ...اول المدن التى دخله المسلمون  – 1

 تفاوض مع المقوقس بعد معركة حصن بابلٌون الصحابى الجلٌل ................... – 2

 مسلمة بن مخلد ( –عبادة بن الصامت  –المقداد بن عمرو  –) الزبٌر بن العوام 

عبد العزٌز بن  –عبد هللا بن سعد  –) عمرو بن العاص .........ى ...والة مصر فى العصر األموأشهر  – 3

 عقبة بن نافع (  –مروان 

 اإلسكندرٌة ( –القاهرة  –القطابع  –) الفسطاط بعد الفتح اإلسالمى ...........أول عاصمة لمصر  – 4

 الفسطاط  – 4عبد العزٌز بن مروان           – 3      عبادة بن الصامت – 2العرٌش        -1 االجابة :

السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر 

 السبب فى الحالتٌن :

 ( فكر المسلمون فى نشر اإلسالم فى مصر منذ عهد النبى صلى هللا علٌه وسلم      )               – 1

 وافق المقوقس على الصلح مع عمرو بن العاص بعد معركة حصن بابلٌون مباشرة   )           (  – 2

 كانت الوالٌة فى مصر مقتصرة على العرب فى العصر األموى                        )               ( – 3

 (      )                                                 كان دخول عمرو بن العاص اإلسكندرٌة سهالً   –4

ا                          – 5 ًٌ  )              (                           كان الدافع الرٌبس لفتح مصر دٌن

 )               (                        اقتصر فتح مصر على العامل الدٌنى                            – 6

                                                            ) صح ( عندما أرسل كتاًبا إلى المقوقس ٌدعوه إلى اإلسالم   – 1        -:االجابة 

                            ) صح ( بادر بطلب الصلح فؤرسل رسله لتفاوض و االطالع على حالة الجٌش اإلسالمى  – 2

                                                                       الوظابؾ الكبرى لهم دون ؼٌرهم ) صح ( حٌث كانت – 3

                                                                                        شهًرا 14) خطؤ ( فتحت بعد حصار مدته  - 4

                          للعقٌدة ونشرها أضافة إلى العامل الحربى والعامل التارٌخى ) صح ( حٌث كانت األولوٌة  - 5

 ) خطؤ ( تعددت العوامل التى أدت إلى أتخاذ قرار فتح مصر عامل دٌنى وعامل حربى وعامل تارٌخى   - 6
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                                                             فتح المسلمون لمصر  – 1                 السإال الثالث : بم تفسر ................. ؟

          تح اإلسالم    رحب المصرٌون  بالف – 2

                                                                                                                                 كثرة تؽٌٌر والة مصر فى العصر العباسى الثانى – 3  

 أهمٌة حفر القناة القدٌمة ) خلٌج أمٌر المومنٌن ( – 4

)إن إرادة التؽٌٌر من روح   العامل الدٌنى  -تعددت العوامل التى أدت لفتح المسلمٌٌن لمصر أ  – 1 االجابة :

ها طبٌعة الدعوة اإلسالمٌة ، وعماًل بؤقوال اإلسالم جعلت من فتح مصر و إفرٌقٌا ضرورة حتمٌة تقتضٌ

لنشر الدعوة  دٌنًالرسول صلى هللا علٌه وسلم وتبشٌره بالفتح ، فكان الدافع لفتح مصر ٌنبعث من وازع 

ًٌا للمسلمٌن (ب  ) تؤمٌن الفتوحات اإلسالمٌة فى الشام و  العامل الحربى –اإلسالمٌة ولتصبح مصر سنًدا قو

، إلى جانب تؤمٌن المدٌنة النبوٌة نفسها مركز الخالفة اإلسالمٌة ، ومن  الؽربًوب فلسطٌن من ناحٌة الجن

 -هجمات الروم المتوقعة  للقضاء على المسلمٌن ، ومن هنا جاءت األسباب الدفاعٌة لتؤمٌن الفتوحات   ج 

حٌث كانت مصر على صلة بالعرب منذ القدم عن طرٌق سٌناء شماال والبحر األحمر شرًقا ،  التارٌخًالعامل 

وقد ظلت هذه الصلة مستمرة حتى قبٌل ظهور اإلسالم ، ولهذه الدوافع قرر الخلٌفة عمر بن الخطاب رضى هللا 

                                                                                                                            عنه فتح مصر

ق . م ٌحكمها حاكم رومانى ٌقبض على الشإون اإلدارٌة  30كانت مصر محتلة من الرومان منذ عام   – 2

والمالٌة والقضابٌة ، وفضاًل عن ان مصر كانت مصر مخزوًنا لمد روما بالؽالل ، فقد أهل مصر حرٌتهم 

ابدٌة وتعرضوا لكثٌر من الظلم والقهر وفرض الضرابب ، لسوء احوال مصر تحت حكم الرومان  الدٌنٌة والعق

                                                                                                           السٌاسٌة واالقتصادٌة والدٌنٌة 

بعد  -ضعؾ الخلفاء العباسٌٌن  ب   -: ٌرجع ذلك إلى أ  الثانً باسًالعكثرة تؽٌٌر والة مصر فى العصر  - 3

مقر الخالفة العباسٌة عن مصر ، فلم ٌؤمن الخلفاء أن ٌتركوا والة مصر فى الحكم طوٌاًل لبال ٌطمعوا فى 

                                                                                                                         االستقالل بالبالد

لقد ساعد على ازدهار الفسطاط وانتعاش الحركة التجارٌة بها ، وجرت  فٌه السفن ووصلت إلى الحجاز  – 4

 محملة بالبضابع محملة بالؽالل والبضابع و أنواع الطعام 

 السإال الرابع : عالم تدل  المواقؾ التالٌة ............ ؟ 

                                                 المسلمون على أن ٌكون المفاوض للروم هو عبادة بن الصامت         إصرار-1

 سلك عمرو بن العاص رضى هللا عنه فى طرٌقه الجانب الصحرواى - 2

                                                                                االٌثار وحب اآلخر  –ٌدل على أنه أفضلهم وأن األمٌر أمر بذلك -1     -االجابة : 

ٌدل :  سرعة التصرؾ واالعتماد على المفاجؤة الحربٌة ، حٌث سلك " عمرو بن العاص رضى هللا عنه"  - 2

داهمهم الخطر طرًٌقا ٌضمن للقوات اإلسالمٌة االلتزام بالجانب الصحرواى الرملى لالعتصام بها إذا ما 

 المفاجا من جانب العدو ، والذى هو قلٌل الخبرة بحرب الصحراء 

مإتمر الجابٌة بالنسبة لمصر             - 1  السإال الخامس : ما النتابج التى ترتبت على ................ ؟ 

 صن بابلٌون  دخول ح  - 3                  ضعؾ الخالفة العباسٌة على النظام السٌاسى        – 2

للتشاور فى أمر فتح مصر باعتبارها خطوة تجاه إفرٌقٌا ، وفٌه قدم عمرو بن العاص رضى هللا   -1 االجابة : 

عنه امعلومات متكاملة عن أهمٌة فتح مصر وما تشكله من ثقل استراتٌجى " إنك إن فتحتها  كانت قوة 

القتال والحرب " حٌث كا ن عمرو بن العاص رضى للمسلمٌن وعوًنا لهم ، وهى أكثر أموااًل ، وأعجزها عن 

 هللا عنه ٌرٌد ان توضح أهمٌة فتح مصر ومدى ما وصلت إلٌه من ضعؾ تحت حكم الرومان 

أن ٌإدوا مااًل  اتبع الخلفاء العباسٌون سٌاسة إقطاع بعض أقالٌم الدولة العباسٌة لبعض الشخصٌات على - 2

قلة عرفت باسم الدولة الطولونٌة كانت أول دولة مستقلة فى تارٌخ مصر قٌام أول الدولة المستمعًٌنا للخالفة 

 اإلسالمٌة 

عمرو بن العاص "فبعث برسله لتفاوضوا مع "اضطر المقوقس إلى الدخول فى مفاوضات مع القابد   - 3

المسلمون ، وٌطلعوا على حالة الجٌش اإلسالمى ، فبعث عمرو برسله معهم وحدد مطالبه للمقوقس وهى 

 –الدخول فى اإلسالم أو الجزٌة أو القتال . اسفرت فى النهاٌة عن عقد صلح بٌن المقوقس وعمرو بن العاص 

 رفض هرقل هذا الصلح بٌن المسلمٌن والمقوقس

 السإال السادس : ما رأٌك فى ................. ؟ 

               اط                  بناء عاصمة جدٌدة وهى الفسط – 2صلح اإلسكندرٌة                       – 1

 بٌان عمرو بن العاص بعد فتح اإلسكندرٌة  – 3

ترحٌل  الحامٌة الرومٌة فى البحر ، وٌحمل  -: مدة الهدنة  حفظت للرومٌحترم رأى فى ضوء  – 1   االجابة 

 الجنود متاعهم و أموالهم ، وهم أمنون على ذلك 

اإل ٌعود  –دفع جزٌة عن شهر مدة اجٌتازهم األراضى المصرٌة  –حقهم فى مدة الهدنة  حفظت للمسلمٌن

ا ،  –الروم لمصر مرة ثانٌة ، او ٌحاولوا استردادها  ًٌ ا روم ًٌ ٌبقى فى أٌدى المسلمٌن مبة وخمسون جند

للكنابس بسوء    ٌتعرض المسلمون: أال حفظت للمصرٌٌن لتنفٌذ بنود تلك المعاهدة وخمسون مدًٌنا ، ضماًنا 

 : ٌبقى الٌهود باإلسكندرٌة   حفظت للٌهود

استمرت فى  –بناء عاصمة جدٌدة : ٌحترم رأى الطالب فى ضوء أهمٌة اتخاذ عاصمة لمصر اإلسالمٌة  - 2

 أصبحت مركًزا هاًما للتجارة طوال عصر الوالة   –األتساع و األزدهار 

ن العاص رضى هللا عنه : أمن المصرٌٌن على عقابدهم و ٌحترم رأى الطالب فى ضوء : بٌان عمرو ب - 3  

أعراضهم و أموالهم و أوالدهم ، وألؽى فٌه كل الضرابب التى فرضها المحتل الرومانى ، كما تعهد إلى 

 البطرٌرك " بنٌامٌن " وجمٌع األقباط بالحماٌة واألمان ، وعودة بٌنامٌن لرباسة كنٌسة بطرٌرًكا علٌها 

اقتحم حصن بابلٌون فى فتح العرب لمصر              – 1 لمن تنسب األعمال اآلتٌة ................ ؟السإال السابع : 

 الزبٌر بن العوام    – 1: االجابة 
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 مصر فى عصرى الطولونٌٌن و اإلخشٌدٌٌن

 السإال األول : اختر اجابة الصحٌحة من بٌن األقواس : 

 تكٌن (  –أحمد بن طولون  –محمد بن سلٌمان  –ضعؾ الدولة الطولونٌة بعد مقتل ............. ) خماورٌة 

 عبٌد هللا بن طؽج (  –أنورجور  –أبو موسى هارون  –) تكٌن ..........تولى كافور اإلخشٌدى الوصاٌة على 

 أنورجور – 2خماروٌة                  – 1: االجابة 

نى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر السإال الثا

 السبب فى الحالتٌن :

 )                  (     ٌرجع أصل أحمد بن طولون إلى الفرس              -1

 (أسقط الدولة الطولونٌة محمد بن سلٌمان                  )                  -2

 )                  (     أنهت الدولة الفاطمٌة حكم اإلخشٌدٌٌن فى مصر    -3

 -االجابة :

) صح ( أرسله الخلٌفة العباسى لدخول مصر والقضاء على الدولة الطولونٌة  – 2) خطؤ ( الترك     -1

 ) صح ( بقٌادة جوهر الصقلى           – 3للدولة العباسٌة                واعادة مصر 

 السإال الثالث : بم تفسر ................. ؟ 

 شهرة محمد بن طؽج لدى العباسٌٌن                 -2سقوط الدولة الطولونٌة                                        -1

بٌت الطولونى بعد مقتل خماروٌة) ب ( تدخل ) أ (كثرة المنازعات والصراعات بٌن أبناء ال    -1 االجابة :

الجند والموالى والؽلمان فى الشإون الداخلٌة للدولة الطولونٌة )ج ( رؼبة الخالفة العباسٌة فى استعادة 

 نفوذها فى مصر والشام  

عندما هاجم مجموعة من األعراب قافلة من الحجاج المارٌن ببالد الشام ، استطاع التصدى لهجوم  – 2

 راب ، وقضى علٌهم ، و أمن طرٌق الحج األع

 السإال الرابع : اثبت باألدلة صحة ما ٌؤتى : 

 ساهمت عوامل متعددة فى قٌام الدولة الطولونٌة                              -1

                                                                       ) أ ( شخصٌة أحمد بن طولون الطامحة  للحكم والسلطة   -1االجابة : 

                                                 ) ب ( وضع مصر السٌاسى واالقتصادى و أهمٌتها محط أنظار الطامعٌن فٌها

لخالفة العباسٌة من الثورات ) ج ( ضعؾ الخلفاء وعدم تمكنهم من السٌطرة على أطراؾ الدولة د ( معاناة ا

 فى مختلفة البلدان المختلفة

 السإال الخامس : لمن تنسب األعمال اآلتٌة ............. ؟ 

 أسقط الدولة اإلخشٌدٌة -2أسقط الدولة الطولونٌة                       -

 جوهر الصقلى         - 2        القابد العباسى محمد بن سلٌمان الكاتب      –1 االجابة :

 السإال السادس : ما كان ٌحدث إذا ................. ؟ 

 استمر الخالؾ بٌن الطولونٌٌن والدولة العباسٌة فى عصر خماروٌة          - 1

 استمرت  قوة الدولة اإلخشٌدٌة  - 2 

اروٌة باستقالل ونفوذ كامل على مصر لم ٌتمتع خم –ضعفت عالقة الطولونٌٌن بالدولة العباسٌة  -1 االجابة :

 والشام والثؽور 

 استمرار  اإلخشٌدٌٌن فى حكم مصر  –لم ٌحتل  الفاطمٌٌن مصر  - 2

 مصر فى عصر الفاطمٌٌن

 السإال األول : اكمل العبارات التالٌة : 

 لب والحرمٌن نجح  الخلٌفة .................. فى بسط نفوذه وإمامته على الؽرب ومصر والشام حتى ح - 1

ا  مهًما فى مصر الفاطمٌة من  - 2 ًٌ  ....................أمثلة ذلك دور ............... وكان للمرأة دوًرا سٌاس

 مرت الدولة الفاطمٌة فى مصر بثالث مراحل هى مرحلة ............و ................ و..................  - 3

 وسقوط الدولة     الضعؾ   -القوة   –ٌس واالستقرار التؤس  - 3   و رصدست الملك  – 2 المعز  – 1 االجابة :

السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر 

 السبب فى الحالتٌن :

 )         (          بها تابعة للفاطمٌٌن   تعد حملة جوهر الصقلى األولى  من نوعها حٌث أصبحت مصر بموج

 ٌعد بدأٌة عصر المستعلى باهلل من أهم الفترات السٌاسٌة و أكثرها ازدهاًرا فى تارٌخ مصر اإلسالمى)        ( 
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 )           (                                                                                ٌعد عصر المعز لدٌن هللا مرحلة القوة فى الدولة الفاطمٌة   - 3

 ) خطؤ ( االعزٌز    - 2) خطؤ ( سبقها ثالث حمالت                        – 1           االجابة :

أقام حكومة قوٌة أحدثت تؽًٌٌرا ملموًسا فى المظاهر الدٌنٌة  مرحلة  التؤسٌس و االستقرار) خطؤ ( *  – 3

والعلمٌة واالجتماعٌة فى مصر وجعل من مصر قلب العالم اإلسالمى ومركز للدعوة الفاطمٌة وبسط نفوذه 

الحاكم بؤمر هللا  –) العزٌز باهلل  مرحلة القوة    و مصر والشام حتى حلب والحرمٌن  وإمامته على المؽرب 

 ستنصر باهلل ما عدا أواخر عهده ( الم –

 السإال الثالث : اختر اجابة الصحٌحة من بٌن األقواس : 

 نجح الخلٌفة ................ فى هزٌمة القرامطة واهتم بالشام وحارب البٌزنطٌٌن فى حلب -1

 العزٌز باهلل (  –المعز لدٌن هللا  –) المستنصر باهلل 

 شاور (  –صالح الدٌن األٌوبى  –جوهر الصقلى  -)المعز لدٌن هللا   س .............. مدٌنة القاهرة أس-2

ا عام  – 3 ًٌ جوهر الصقلى  -) المعزلدٌن هللا     ه562بعد وفاة ................... سقطت الدولة الفاطمٌة نهاب

                                                                                    العاضد (  –صالح الدٌن األٌوبى  –

 العاضد  -3جوهر الصقلى                       -2العزٌز باهلل                         -1       االجابة : 

 السإال الرابع : بم تفسر ................. ؟ 

                                                                                                                                        هٌارالدولة الفاطمٌة فى مصر                      ضعؾ و ان  – 2قٌام الدولة الفاطمٌة فى مصر     - 1

  ٌعد عصر الحاكم بؤمر هللا من العصور التى  اتسمت بالقوة                – 3

 تدهور الدولة الفاطمٌة فى أواخر عهد المستنصر باهلل    -  4

حٌث كانت الدولة اإلخشٌدٌة تعانى من الضعؾ التدهور منذ وفاة محمد بن طؽج اإلخشٌد ،  - 1    االجابة :

ا ودارت بٌنه وبٌن  ًٌ فانتهز جوهر الصقلى الفرصة فخرج بجٌشه من القٌروان ودخل اإلسكندرٌة سلم

 مفاوضات صلح بعد طلبهم األمان ، فؤجابهم جوهر إلٌهالمصرٌٌن 

ضعفت الخلفاء بعد عهد المستنصر و بدأٌة عهد المستعلى ، فتسلط الوزراء على الحكم ، فقد كان  - 2 

الصراع بٌن الوزراء على كرسى الوزارة انتهى بتدخل  القوى الخارجٌة  فى شإون الدولة الفاطمٌة ممثلة فى 

اطمٌة على ٌد صالح الدٌن الصلٌبٌٌن لالستٌالء على مصر ،  الذى أدى لسقوط الدولة الفنور الدٌن محمود و

          األٌوبً                                                                                                                      

 لفوضى التى كانت سابدة فى أوابل عهده عمل على إقرار األمن ، وقضى على ا ألنه - 3

 عانت البالد من أزمة اقتصادٌة طاحنة ، أدت إلى مجاعة فتكت بالبالد وصاحبها األوببة والطواعٌن   - 4 

 السإال الخامس : برهن على : 

      حملة جوهر الصقلى  على مصر لم تكن األولى من نوعها –2 دور المرأة  السٌاسى فى العصر الفاطمى   - 1

          والتعمٌر فى عصر العزٌز باهلل   ازدهار حركة اإلنشاء   - 3

لقد تركت بصمات واضحة فى الحٌاة السٌاسٌة ولقد تركت بصمات واضحة فى تطور األحداث     -1  االجابة 

المستنصر  آنذاك .... ومن أمثلة ذلك : دور ست الملك شقٌقة الحاكم بؤمر هللا ، والسٌدة رصد والدة الخلٌفة

باهلل  وذلك لصؽر سن كل من الحاكم والمستنصر عندما تول الخالفة  تمتعت المراة بمكانة مرموقة فى 

 المجتمع خالل العصر الفاطمى ، من خالل دورها باعتبارها أما ، او شقٌقة أو زوجة للخلفاء 

ة ؼٌر انها باءت بالفشل نتٌجة بل سبقتها ثالثة حمالت مهمة تولى قٌادتها خٌرة قادة الجٌوش الفاطمٌ  - 2

 تصدى القادة العباسٌٌن لهم ، حتى تمكن جوهر الصقلى من االستٌالء علٌها  

ازدهار حركة اإلنشاء والتعمٌر فى عصر العزٌز باهلل ، فؤنشبت صروح ومنشؤت عدٌدة ، منها : " قصر  - 3

  مس .."الذهب بالقاهرة ، وجامع القرافة ) جامع األولٌاء ( ، وقصور عٌن ش

 السإال السادس : ما النتابج التى ترتبت على .............. ؟ 

 سقوط الدولة الفاطمٌة فى مصر  – 2           الصراع بٌن شاور وضرؼام             -1

نتٌجة للصراع بٌن شاور وضرؼام لجؤوا لالستعانة بالقوى الخارجٌة فى بالد الشام ، فاستعان  –  1: االجابة 

ملك بٌت المقدس الصلٌبى ، وبدأ القوى الخارجٌة فى  بعموريشاور بنور الدٌن محمود ، و استعان ضرؼام 

الح الدٌن حكم مصر ، ولقب شإون الدولة الفاطمٌة ممثلة فى نور الدٌن محمود لالستٌالء على مصر تولى ص

 بالسلطان الناصر صالح الدٌن ٌوسؾ بن أٌوب ، وبدأ عصر جدٌد هو " العصر األٌوبى " 

 قٌام الدوله االخشٌدٌه بقٌاده محمد بن طؽج االخشٌدى -2

 السإال السابع : لمن تنسب األعمال اآلتٌة ................... ؟ 

 جوهر الصقلى  – 1ضم مصر للدولة الفاطمٌة و أسس الجامع األزهر                    االجابة :   - 1

 السإال الثامن : رتب األحداث التارٌخٌة من األقدم إلى األحدث : 

 الحملة الصلٌبٌة األولى (  –معركة مرج الصفر  –معركة عٌن جالوت  –) سقوط الدولة الفاطمٌة  - 1

 ه 562سقوط الدولة الفاطمٌة  - 2           م 1096ه /  490الحملة الصلٌبٌة األولى   - 1 االجابة :

 م 1302ه / 201معركة مرج الصفر  – 4 م               1260ه /  659معركة عٌن جالوت  – 3 
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 السإال التاسع : ما العالقة بٌن .............. ؟   

 لفاطمٌة . دخول صالح الدٌن ونهاٌة الخالفة ا – 1

فى   استعان  شاور بنور الدٌن محموددخل صالح مصر مع عمه أسد الدٌن شٌركوه عندما  – 1 االجابة :

، فتمركزت قوات نورالدٌن محمود فى  الصلٌبًملك بٌت المقدس  بعموريصراعه ضد ضرؼام الذى استعان 

الٌن شٌركوه ، قلد الخلٌفة " العاضد مصر وولى الخلٌفة الفاطمى الوزارة ألسد الدٌن شٌركوه بعد وفاة أسد 

باهلل "  الوزارة لصالح الدٌن ، فاستطاع أن ٌمسك بزمام أمور الحكم فٌها ،  بوفاة الخلٌفة العاضد  ، سقطت 

ا ، وتولى صالح الدٌن حكم مصر ، ولقب بالسلطان الناصر صالح الدٌن ٌوسؾ بن أٌوب  ًٌ الدولة الفاطمٌة نهاب

 لعصر األٌوبى " ، وبدأ عصر جدٌد هو " ا

 مصرفى عصرى األٌوبٌٌن والممالٌك

 السإال األول : اختر اجابة الصحٌحة من بٌن األقواس

 إفرٌقٌة ( –مصر  –العراق  –أتجهت الحمالت الصلٌبٌة األولى إلى ................ ) الشام 

 الفاطمٌٌن (  –األٌوبٌٌن  –الممالٌك  –.... ) السالجقة الزنكٌٌن جهاد ضد الصلٌبٌٌن ...........أول من قادة ال

 الناصر محمد ( –الخلٌل بن قالوون  –قالوون  –م ............. ) ٌببرس  1299استرد إمارة طرابلس عام 

 طرابلس ( –مملكة بٌت المقدس  –أنطاكٌة  –أول إمارة استردها المسلمٌن ............ ) الرها 

 العاضد (  –الواثق  –المستعصم  –الدولة العباسٌة الخلٌفة ............. ) المعتصم  آخر خلفاء

      المستعصم                                                                           - 5    الرها     -4  المنصور قالوون    – 3كٌٌن     السالجقة الزن - 2  الشام    – 1 االجابة :

السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر 

 السبب فى الحالتٌن :

 )           (ع السٌاسى                    كانت دوافع الحروب الصلٌبٌة قاصرة على الداف – 1

 )           (                            افها    نجحت الحملة الصلٌبٌة األولى فى تحقٌق أهد -2

 )           ( ة الخامسة                  كا ن الكامل متسامًحا فى مواجهة الحملة الصلٌبٌ – 3

 )           (                            حققت الحملة الصلٌبٌة السادسة أهدافها المرجوة    – 4

 )          (                             حقق صلح الرملة أهداؾ الحملة الصلٌبٌة الثالثة    - 5

) إنشاء إمارات صلٌبٌة مستقلة فى  سٌاسٌة) خطؤ ( تعددت دوافع الحروب الصلٌبٌة ما بٌن  – 1 الجابة :ا

ٌة ) الحصول على خٌرات الشرق ) االستٌالء على األراضى المقدسة  بالشرق ( و اقتصاد دٌنٌة الشرق ( و 

 ) الخروج من األزمات االجتماعٌة واالقتصادٌة الطاحنة فى أوربا (  جتماعٌة  وممتلكاته (  و ا

ة ) بٌت المقدس (  لهم مملكطرابلس (  و –انطاكٌة  –صلٌبٌة  ) الرها  ثالث إمارات) صح ( فى تكوٌن  -2

 فى الشرق

 قٌد أو شرط ، وعقد معهم هدنة مدتها ثمانى سنوات   ) صح ( حٌث سمح لهم بالرحٌل دون – 3

أبرام الملك الكامل مع إمبراطور ألمانٌا معاهدة ٌافا مقابل تسلٌم بٌت المقدس وبٌت لحم  –) صح (  – 4 

للصلٌبٌٌن وٌبقى للمسلمٌن منطقة المسجد األقصى ، مما أثارت هذه المعاهدة ؼضب المسلمٌن لتفرٌط 

 ت المقدسالسلطان الكامل فى بٌ

) خطؤ ( احتفاظ المسلمٌن ببٌت المقدس مقابل أن ٌكون للصلٌبٌٌن الحق فى تؤدٌة الحج إلى بٌت  – 5 

 المقدس 

 السإال الثالث :  لمن تنسب األعمال اآلتٌة ............. ؟ 

                                                                                                                                     أسقط الخالفة الفاطمٌة وأعاد مصر إلى المذهب السنى   – 2         استرد إمارة الرها     - 1

                                                            ٌبٌة السابعة فى معركة المنصورة انتصر على الحملة الصل – 3

                                                                استرد بٌت المقدس للمرة الثانٌة من  الصلٌبٌٌن – 5       على المؽول فى معركة مرج الصفر  انتصر – 4

  استكمل الدور الحربى ضد الصلٌبٌٌن بعد مقتل قطز -6

                                                                                                                                    الناصرمحمد بن قالوون  -4  بٌبرس -3 وبى صالح الدٌن األٌ -2  عماد الدٌن زنكى  -1   االجابه :

 بٌبرس -6           الصالح نجم الدٌن أٌوب  ) على ٌد أنصاره من الخوارزمٌٌن ( -5

  قٌام الحروب الصلٌبٌة   –  - 1  الرابع  : بم تفسر ................. ؟السإال 

                                                                                                                                                                                            هزٌمة المسلمٌن أمام الصلٌبٌٌن فى مواجهة الحملة األولى         – 2

 فشل الحملة الصلٌبٌة الخامسة  – 4            انتصار صالح الدٌن فى حطٌن – 3

 ستٌالء  صالح الدٌن على بحٌرة طبرٌة ا - 6ى مصر          اتجاه الحمالت الصلٌبٌة إل – 5

تعددت  أسباب الحروب الصلٌبٌة : ) أ ( سٌاسٌة وتتمثل فى رؼبة األمراء بؤوربا فى إنشاء  – 1االجابة :

إمارات مستقلة لهم فى الشرق   ) ب ( دٌنٌة : تتمثل فى رؼبة الباباوات بالؽرب فى االستٌالء على األراضى 

ادٌة : تتمثل فى رؼبة النبالء والفرسان بؤوربا فى الحصول على خٌرات الشرق المقدسة بالشرق  )ج ( اقتص

وممتلكاته )  د (  اجتماعٌة : تتمثل فى رؼبة أقنان األرض ) العبٌد ( من الطبقة الدٌنا فى الخروج من 

 األزمات االجتماعٌة واالقتصادٌة الطاحنة فى أوربا 
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وق جٌوشهم  فى العدد ، بل أًٌضا إلى انعدام المقاومة المنظمة فى لم ٌكن انتصار الصلٌبٌٌن رجًعا إلى تف - 2

 إمارات ا لشام ، فضاًل عما حدث من الحروب الداخلٌة بٌن األمراء السالجقة  

انتصار صالح الدٌن فى حطٌن ٌرجع إلى : أعلن صالح الدٌن الجهاد ضد القوى الصلٌبٌة وقام بحركة  – 3

ٌن وكافة مواردهم البشرٌة والمادٌة والمعنوٌة تقدم صالح الدٌن نحو نهر تعببة شاملة لجمٌع قوى المسسلم

 األردن و استولى صالح الدٌن على بحٌرة طبرٌة قاطًعا على عدوه طرٌق إلى الماء وأخذتهم سهام المسلمٌن 

لجؤ المصرٌون إلى فتح السدود والترع وإؼراق األرض بالمٌاه ، مما عزل الصلٌبٌٌن عن قاعدتهم  - 4

عقد معهم هدنة مدتها ثمانى العسكرٌة بدمٌاط حٌث سمح لهم  الملك الكامل بالرحٌل دون قٌد أو شرط ، و

                                                                                                                         سنوات

الستٌالء على بٌت الم اإلسالمى وقلعة التصدى لطموحاتهم فى اأدرك الصلٌبٌون أن مصر ترسانة الع – 5

 قاطًعا على عدوه طرٌقه إلى الماء    – 6                              المقدس والشرق 

 السإال الرابع : اثبت باألدلة صحة ما ٌؤتى

 ساهمت الظروؾ السٌاسٌة فى قٌام الدولة األٌوبٌة -1

                                                           الصلٌبٌة السادسة فى صالح الصلٌبٌٌنكانت نتابج الحملة   - 2

                                                                                                                                                                                  لتصرفات أرناط أثر فى قٌام معركة حطٌن          – 3

 للممالٌك فضل كبٌر فى القضاء على الخطر المؽولى والصلٌبى  - 4

بعد وفاة أسد الٌن شٌركوه ، قلد الخلٌفة " العاضد باهلل "  الوزارة لصالح الدٌن ، فاستطاع أن  – 1 االجابة :

ا ، وتولى صالح الدٌن  ًٌ ٌمسك بزمام أمور الحكم فٌها ،  بوفاة الخلٌفة العاضد  ، سقطت الدولة الفاطمٌة نهاب

 دأ عصر جدٌد هو " العصر األٌوبى "حكم مصر ، ولقب بالسلطان الناصر صالح الدٌن ٌوسؾ بن أٌوب ، وب

أبرام الملك الكامل مع إمبراطور ألمانٌا معاهدة ٌافا مقابل تسلٌم بٌت المقدس وبٌت لحم للصلٌبٌٌن وٌبقى  - 2

السلطان الكامل فى بٌت  للمسلمٌن منطقة المسجد األقصى ، مما أثارت هذه المعاهدة ؼضب المسلمٌن لتفرٌط

                                                                                                                  المقدس 

اتباع سٌاسة استفزازٌة خرق  أرناط الهدنة و أخذ ٌهاجم قوافل الحجاح المسلمٌن ، وكان ٌنوى  – 3

ه بؤن ٌرد ما استولى علٌه من مال االستٌالء على مكة والمدٌنة ، فؤرثار هذا السلوك صالح الدٌن ، فؤرسل إلٌ

المسلمٌن وإطالق سراح األسرى ، فامتنع  وأصر على عصٌانه فنذر السلطان أن ٌرٌق دمه بٌده ، وكانت هذه 

 الفرصة التى ساعدت صالح الدٌن على الدخول فى معركة مع الصلٌبٌٌن بعد نقض أرناط لنصوص المعاهدة

د الصلٌبى فى بالد الشام  والمؽول والقضاء على التحالؾ الصلٌبى استطاع الممالٌك القضاء على الوجو - 4 

المؽولى على ٌد  سالطٌن الممالٌك بٌبرس والمنصور قالوون األشرؾ خلٌل بن قالوون  الناصر محمد بن 

 قالوون واألشرؾ برسباى .

 السإال السادس : ما النتابج التى ترتبت على ........... ؟

 استرداد الصالح نجم الدٌن أٌوب بٌت المقدس للمرة الثانٌة  – 2       ر    دخول صالح الدٌن مص – 1 

 دخول المؽول مدٌنة بؽداد  – 4     رسباى على ملك قبرص           انتصار األشرؾ ب - 3

بعد وفاة أسد الٌن شٌركوه ، قلد الخلٌفة " العاضد باهلل "  الوزارة لصالح الدٌن ، فاستطاع أن  - 1 االجابة :

ا ، وتولى صالح الدٌن  ًٌ ٌمسك بزمام أمور الحكم فٌها ،  بوفاة الخلٌفة العاضد  ، سقطت الدولة الفاطمٌة نهاب

      عصر جدٌد هو " العصر األٌوبى "  دأحكم مصر ، ولقب بالسلطان الناصر صالح الدٌن ٌوسؾ بن أٌوب ، وب

 م  1249ه / 646مجى الحملة الصلٌبٌة السابعة على مصر  – 2

لم ٌطلق سراح ملك قبرص إال بعد فدٌة كبٌرة من المال ، وظلت قبرص تدفع الجزٌة للممالٌك إلى أن  – 3

اء على الخطرٌن الصلٌبى م ، وبهذا الدور المملوكى تم القض 1512ه /  923دخل العثمانٌون مصر عام 

 والمؽولى على المشرق اإلسالمى 

م ، وتقدم  1259ه /  656دخول المؽول مدٌنة بؽداد تدمٌرها وقتل الخلٌفة العباسى المستعصم باهلل  – 4

جٌش المؽول نحو بالد الشام فاستولى على حلب ثم دمشق و أخذ ٌستعد للزحؾ إلى مصر والسٌطرة علٌها 

 وتدمٌرها 

 األسباب و النتابج   ؟  -ن معركة حطٌن و معركة عٌن جالوت من حٌث  : قارن بٌ

 المقارنة 
 

 معركة حطٌن
 

 عٌن جالوت
 

  األسباب
 
 
 
 
 

 النتابج

سٌاسة أرناط االستفزازٌة التى تمثلت فى 
اختراق أرناط الهدنة التى عقدها صالح الدٌن 

مع بلدوٌن الرابع ملك بٌت المقدس عن 
 الحجاج المسلمطرٌق مهاجمة قوافل 

 ٌن ومحاولة االستٌالء على مكة والمدٌنة 
 

هزٌمة الصلٌبٌٌن هزٌمة  ساحقة وأصبحوا 
 فى موقع الدفاع 

رفع الروح المعنوٌة للمسلمٌن وأظهرت 
أهمٌة الوحدة بٌن المسلمٌن وقدرات صالح 

 الدٌن العسكرٌة والقٌادٌة 
 
 

 الخطر المؽولى على مصر والعالم 
حؾ على مصر استعاد المؽول  لز

 والسٌطرة علٌها وتدمٌرها 
 
 
 

رفح الروح المعنوٌة  –هزٌمة المؽول 
أصبحت مصر والشام وحدة  –للمسلمٌن 

أنقذت الحضارة اإلسالمٌة  –واحدة 
 واإلنسانٌة من االندثار                

 

 السإال الثامن : ما رأٌك فى ............ ؟

 موقؾ قطز من رسل المؽول – 2 لك بٌت المقدس على امتالك مصر   منافسة نور الدٌن محمود وم-1
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ٌحترم رأى الطالب فى ضوء أن نور الدٌن محمود كان ٌدرك أهمٌة موقع مصر و إمكاناتها  – 1   االجابة : 

 البشرٌة والمادٌة ، لذلك كان ٌتطلع إلى ضم مصر 

ٌحترم رأى الطالب فى ضوء : عقد قطز إجتماًعا مع أمراء الممالٌك وعلماء الدٌن فى مصر لرفع الروح  – 2

المعنوٌة لمواجهة المؽول مهما كلؾ مصر من تضحٌات ، وأمر قطز بقتل رسل المؽول وتعلٌق رإوسهم فى 

 جهات متفرفة من القاهرة  

 ........... ؟ السإال التاسع : ما الدروس المستفادة من .....

 معركة عٌن جالوت  – 3  م 1192ه/  593معركة حطٌن   - 2  نتصار المسلمٌن فى معركة حطٌن  ا – 1

أعلن صالح الدٌن الجهاد ضد القوى الصلٌبٌة وقام بحركة تعببة شاملة لجمٌع قوى  - 2،  1    -االجابة :

صالح الدٌن نحو نهر األردن و استولى صالح المسسلمٌن وكافة مواردهم البشرٌة والمادٌة والمعنوٌة تقدم 

التعببة الشاملة لجمٌع   - الدٌن على بحٌرة طبرٌة قاطًعا على عدوه طرٌق إلى الماء وأخذتهم سهام المسلمٌن 

 محاصرة العدو  –التخطٌط الجٌد للمعركة  –قوى المسلمٌن وكافة االمكانٌات المادٌة والمعنوٌة 

 التعاون  –اإلعداد الجٌد للمعركة  –الحسم فى مواجهة العدو  –عدم التؤثر بالحرب النفسٌة للعدو  – 3 

 السإال العاشر : ما العالقة بٌن .............. ؟ 

قٌام الدولة المملوكٌة ونهاٌة الدولة  – 2و األوضاع فى العالم اإلسالمى   انتصار الحمالت الصلٌبٌة – 1

 األٌوبٌة 

 معركة حطٌن وتوحٌد الجبهة اإلسالمٌة  -3

 األدنى الشرق أواًل : األوضاع السٌاسٌة فى بالد  - 1 - االجابة  :  

ضعؾ الخالفة العباسٌة فى بؽداد : فلم تكن قادرة فى سٌطرتها على مقدرات على حكم الدوٌالت التابعة لها ، 

 فضاًل عن عدم وجود جٌش قوى تحت قٌادة الخلٌفة ٌمكنه الوقوؾ فى وجه الزحؾ الصلٌبى 

ثلت فى الدولة الفاطمٌة : انقسم الشرق األدنى ، وتفككت القوى السٌاسٌة به ، والتى تم االنقسامات السٌاسٌة

الشٌعٌة فى القاهرة ، واإلمارات السلجوقٌة فى بالد الشام ، مما سهل للصلٌبٌٌن إحراز النصر فى حملتهم 

 األولى

قٌام الدولة المملوكٌة ونهاٌة الدولة األٌوبٌة بمقتل توران شاه ما حدث تطور خطٌر فى تارٌخ مصر و  - 2

كله وهو سقوط الدولة األٌوبٌة ، وقٌام دولة  سالطٌن الممالٌك فى حكم  بالد الشام ، بل والشرق  اإلسالمى

مصر والشام والحجاز ، و ذلك بعدما أعلنت شجر الدر سلطاًنا على بالد  مصر ولشام ، برضاء األمراء 

ب الممالٌك الناصرٌة ثم تنازلت " شجر الدر" عن السلطنة لزوجها " عز الدٌن أبٌك " والذى تقلد السلطة ولق

معركة حطٌن وتوحٌد الجبهة اإلسالمٌة أعلن صالح الدٌن الجهاد ضد القوى الصلٌبٌة وقام بحركة  - 3بالمعز 

تعببة شاملة لجمٌع قوى المسسلمٌن وكافة مواردهم البشرٌة والمادٌة والمعنوٌة تقدم صالح الدٌن نحو نهر 

 طرٌق إلى الماء وأخذتهم سهام المسلمٌناألردن و استولى صالح الدٌن على بحٌرة طبرٌة قاطًعا على عدوه 

 السإال الحادى عشر : ماذا كان ٌحدث إذا ............. ؟ 

 انتصر المؽول فى عٌن جالوت    -2انتصر لوٌس التاسع فى الحملة الصلٌبٌة السابعة                      - 1

 انتصر الصلٌبٌون فى الحملة الصلٌبٌة السادسة  – 3  

وعدم اسره فى معركة فارسكو بقٌادة توران شاة ،  –كان ٌحتمل أن : اإل ٌهزم لوٌس التاسع  – 1 االجابة :

 وعدم سٌقه باألؼالل إلى السجن وعدم عقد صلًحا مع توران شاة وعدم العفو عنه بعد دفع نصؾ الفدٌة 

ح المعنوٌة انخفاض الرو –كان ٌحتمل  ان : ٌتنصر المؽول وظلت أسطورة الجٌش الذى الٌقهر  - 2 

 اندثار الحضارة اإلسالمٌة واإلنسانٌة  –لما اتحدت مصروالشام تحت حكم الممالٌك  –للمسلمٌن 

انتصر الصلٌبٌون فى الحملة الصلٌبٌة الخامسة كان ٌحتمل اإل : ٌبرام الملك الكامل مع إمبراطور ألمانٌا  - 3

بقى للمسلمٌن منطقة المسجد األقصى ، )ما معاهدة ٌافا مقابل تسلٌم بٌت المقدس وبٌت لحم للصلٌبٌٌن وٌ

سٌطر الصلٌبٌون على  –أثارت هذه المعاهدة ؼضب المسلمٌن لتفرٌط السلطان الكامل فى بٌت المقدس ( 

 مصر والشام والشرق 

 النظام السٌاسى واإلدارى      الوحدة الرابعة

 السإال األول : اختر اجابة الصحٌحة من بٌن األقواس

ا فى العصر ............... الوزارة رظهر منصب  -1 ًٌ  العباسى (  –األموى  –الراشدى  –) النبوى  سم

دٌوان  –) دٌوان دواوٌن المختلفة .............. الدٌوان الذى ٌتولى تسجٌل حاجات ارباب المصالح فى ال -2

 دٌوان الخاتم (  –دٌوان النظر  –الرسابل 

 العباسى الثانى (  –العباسى األول  –األموى  –) الراشدى  .......... لترجمة فى العصر ....بدأت حركة ا -3

 الراشدى (  –العباسى  –األموى  –نشؤت الدواوٌن فى العصر ............ ) النبوى – 4

 تنفٌذ األحكام  –تعٌٌن الوالة  –جباٌة الخراج  –) النظر فى األحكام ...فى الدولة اإلسالمٌةمن مهام الخلٌفة -5

 تعٌٌن الوالة  - 5الراشدى       – 4األموى       - 3دٌوان النظر         - 2العباسى     – 1  -: جابة اال

 السإال الثانى :اثبت باألدلة صحة  أو خطؤ ما ٌلى : 
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 اقتصر قٌام الحضارة اإلسالمٌة على العنصر العربى   – 1

                                                                                                                                                                                                               كان اختٌار الوالة  ٌتم باإلنتخاب                                                – 3             كانت اإلسالمٌة منفتحة على جمٌع الحضارات – 2

 تعٌٌن الخلفاء الراشدٌن وفًقا لمبدأ الشورى – 5   كبٌر فى قٌام الحضارة اإلسالمٌة كان لإلسالم تؤثٌر – 4

ندلس ) خطؤ (  وصلت حدود الدولة اإلسالمٌة إلى أقصى اتساع لها من الصٌن شرًقا إلى األ – 1 - االجابة :

المحٌط األطلسى ؼرًبا  وبذلك ضمت الدولة اإلسالمٌة شعوًبا متعددة لكل منها تراثه العلمى والفكرى ، وهو ما 

ساهم فى تشكٌل حضارة متعددة الطاقات والخبرات فالحضارة اإلسالمٌة نتاج شعوب مختلفة عربٌة و تركٌة و 

ٌن من أبناء الشعوب اإلسالمٌة المختلفة فى العلوم رومانٌة  و ٌونانٌة  و هندٌة وؼٌرها ، ظهر نبوغ الكثٌر

                               النقلٌة والعقلٌة التى ساهمت فى تشكٌل الحضارة اإلسالمٌة و أصبحت رافًدا من روفدها

) صح ( كانت اإلسالمٌة منفتحة على  حضارات اآلخرٌن واالستفادة منها ، وعلى الرؼم من فتوحات   -2

وانتصاراتهم المذهلة إال انهم لم ٌدمروا ما وجدوه من حضارات بل استفادوا منها ، وأخذوا ما ٌنفعهم العرب 

وما ٌتوافق مع قٌمهم وعقابدهم وثوابت دٌنهم ، ولقد كانت حركة الترجمة التى بدأت فى العصر األموى 

إلسالمٌة على الحضارات ة اوازدهرت فى العصر العباسى من أهم األمثلة التى عبرت عن انفتاح الحضار

                                                                                                                                    األخرى

                                              ) خطؤ(  كان اختٌار الوالة  ٌتم بالتعٌٌن حٌث كان الخلٌفة ٌقوم بتعٌٌن الوالة – 3

إلى اإلنسان على أنه  اإلسالمً) صح ( كان لإلسالم تؤثٌر كبٌر فى قٌام الحضارة اإلسالمٌة ٌنظر الدٌن  - 4

: هما كتاب هللا "  أساسٌٌن منبعٌنأسسها من قٌمة كبٌرة ، ولقد كان لإلسالم أثر كبٌر فى قٌام الحضارة 

صلى هللا علٌه وسلم وتشربت من تعالٌمه ثقافتهم وفكرهم ، وهذا ما  ًالنبوسٌرة  سنة" و القرآن الكرٌم

أكسب الحضارة اإلسالمٌة روحانٌاتها المتصلة بقٌمه وتعالٌمه ومبادبه ، وبه أصبح العرب قادة العالم ، 

 وٌظهر أثر اإلسالم فى توجٌه الحضارة اإلسالمٌة ، وذلك فى عدٌدة من المجاالت كالسٌاسة  ، واالجتماع ،

                                                             واالقتصاد ، واألخالق ، والعالقات الدولٌة والحرب ، فضاًل عن دور المرأة

) صح ( تعٌٌن الخلفاء الراشدٌن وفًقا لمبدأ الشورى  : لقد توفى النبى صلى هللا علٌه وسلم دون أن  – 5

ٌتولى أمر المسلمٌن من بعده ، بل ترك األمر شورى بٌن المسلمٌن ، وقد تم ٌترك نًصا صرًٌحا ٌنص على من 

 اختٌار الخلفاء الراشدٌن عن طرٌق االنتخاب بطرق مختلفة على أساس مبدأ الشورى والبٌعة .

 السإال الثالث : من قام بهذه األعمال ............. ؟ 

 أنشؤ نظام القضاء  – 3   تعرٌب الدواوٌن             – 2أنشؤ دٌوان الخاتم                      – 1

الخلٌفة األموى عبد الملك بن مروان                     – 2معاوٌة بن أبى سفٌان رضى هللا عنه               – 1 - االجابة :

 النبى صلى هللا علٌه وسلم   – 3

  : ماذا كان ٌحدث إذا ............. ؟ رابعالسإال ال  

 ( بقاء نظام الدواوٌن على وضعه القدٌم  2أهمل المسلمون بناء األسطول الحربى                     – 1

كان ٌحتمل اإل :  ) أ (  ما تم فتح قبرص ومعركة ذات الصوارى التى أظهرت المسلمٌن  – 1 - االجابة :

م صالح الدٌن فى الحرب ضد كقوى بحرٌة فى حوض البحر المتوسط  ) ب ( لم لعبت مصر دوًرا عظًٌما أٌا

الصلٌبٌٌن ما خرج القابد "حسام الدٌن لإلإ  " لحماٌة سواحل بالد الشام لمنع وصول إمدادات الصلٌبٌٌن من 

(   2الؽرب  ) ج( لم اهتم الظاهر بٌبرس  بالقوى البحرٌة وٌعد الظاهر بٌبرس مإسس البحرٌة المملوكٌة  )  

تنظٌم الجٌش ومعرفة التفاصٌل الخاصة  –ٌقة عن  ) أعمال العمال والوالة كان ٌحتمل اإل : تتوافر معلومات دق

اتساع رقعة الدولة والحاجة إلى  –كثرة األموال المتدفقة على الدولة اإلسالمٌة من جراء الفتوحات  –بؤفراده 

 تنظٌمها ( 

 : اثبت باألدلة ما ٌؤتى :  خامسالسإال ال

 لم ٌكن هناك نظام واحد الختٌار الخلٌفة  – 2                        للحضارة اإلسالمٌة أسس متعددة    – 1

 احتل النظام القضابى فى الدولة اإلسالمٌة مكانة كبٌرة  -3

 أ (  الدٌن اإلسالمى          ب( الشعوب اإلسالمٌة               ج ( االنفتاح على اآلخرٌن  – 1  االجابة :

كان لإلسالم تؤثٌر كبٌر فى قٌام الحضارة اإلسالمٌة ٌنظر الدٌن اإلسالمى إلى اإلنسان على  الدٌن اإلسالمى(  أ 

أنه قٌمة كبٌرة ، ولقد كان لإلسالم أثر كبٌر فى قٌام الحضارة أسسها من منبعٌٌن أساسٌٌن : هما كتاب هللا " 

ه ثقافتهم وفكرهم ، وهذا ما القرآن الكرٌم " وسنة وسٌرة النبى صلى هللا علٌه وسلم وتشربت من تعالٌم

أكسب الحضارة اإلسالمٌة روحانٌاتها المتصلة بقٌمه وتعالٌمه ومبادبه ، وبه أصبح العرب قادة العالم ، 

وٌظهر أثر اإلسالم فى توجٌه الحضارة اإلسالمٌة ، وذلك فى عدٌدة من المجاالت كالسٌاسة  ، واالجتماع ، 

 ولٌة والحرب ، فضاًل عن دور المرأة واالقتصاد ، واألخالق ، والعالقات الد

:وصلت حدود الدولة اإلسالمٌة إلى أقصى اتساع لها من الصٌن شرًقا إلى األندلس   الشعوب اإلسالمٌةب(  

المحٌط األطلسى ؼرًبا  وبذلك ضمت الدولة اإلسالمٌة شعوًبا متعددة لكل منها تراثه العلمى والفكرى ، وهو ما 

ددة الطاقات والخبرات فحضارة اإلسالم نتاج شعوب مختلفة عربٌة و تركٌة و ساهم فى تشكٌل حضارة متع

رومانٌة  و ٌونانٌة  و هندٌة وؼٌرها ، ظهر نبوغ الكثٌرٌن من أبناء الشعوب اإلسالمٌة المختلفة فى العلوم 

                            النقلٌة والعقلٌة التى ساهمت فى تشكٌل الحضارة اإلسالمٌة و أصبحت رافًدا من روفدها

:  كانت اإلسالمٌة منفتحة على  حضارات اآلخرٌن واالستفادة منها ، وعلى الرؼم االنفتاح على اآلخرٌن ج ( 

من فتوحات العرب وانتصاراتهم المذهلة إال انهم لم ٌدمروا ما وجدوه من حضارات بل استفادوا منها ، 

م وثوابت دٌنهم ، ولقد كانت حركة الترجمة التى بدأت فى وأخذوا ما ٌنفعهم وما ٌتوافق مع قٌمهم وعقابده

العصر األموى وازدهرت فى العصر العباسى من أهم األمثلة التى عبرت عن انفتاح الحضارة اإلسالمٌة على 

 الحضارات األخرى 

و أصحاب تنعقد الخالفة بعدة أوجه ، أما أن ٌعٌنه الخلٌفة الذى قبله ، وأما ٌختاره أصحاب الشورى  أ  – 2

االختٌار ) أهل الحل والعقد ( اخٌتار  الخلفاء الراشدٌن وفًقا لمبدأ الشورى  : لقد توفى النبى صلى هللا علٌه 

وسلم دون أن ٌترك نًصا صرًٌحا ٌنص على من ٌتولى أمر المسلمٌن من بعده ، بل ترك األمر شورى بٌن 
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نتخاب بطرق مختلفة على أساس مبدأ الشورى المسلمٌن ، وقد تم اختٌار الخلفاء الراشدٌن عن طرٌق اال

 والبٌعة  ولكن فى العصر األموى والعباسى تؽٌر نظام تولى الحكم من نظام االنتخاب إلى نظام ملكى وراثى 

احتل النظام القضابى فى الدولة اإلسالمٌة مكانة كبٌرة ٌعد من أهم الوظابؾ التابعة للخالفة ، وكانت  - 3 

عدة أنظمة األحباس ) األوقاؾ ( والحسبة وؼٌرها ومهمته الفصل بٌن الناس فى مهمته اإلشراؾ على 

الخصومات والنزاعات طبًقا لألحكام الشرعٌة المستقاة من الكتاب والسنة ، وكان الرسول صلى هللا علٌه 

 وسلم حاكم المدٌنة وقاضٌها األول.

 : بم تفسر ................. ؟    دسالسإال السا

 قٌام منصب الوزارة  – 2د الملك بن مروان التجنٌد إجبارى                               جعل عب – 1

بسسبب تقاعس كثٌر من المسلمٌن عن الحرب وانشؽالهم عن الحرب وانشؽالهم فى الحرؾ  1 - االجابة :

 والمهن المختلفة 

ا  عرفت معنى فى عهد النبى صلى هللا علٌه وسلم لكنه لم ٌعرؾ لفًظا – 2 ًٌ ، ثم أصبحت الوزارة منصًبا  رسم

وٌرجع السبب فى قٌام الوزارة إلى اتساع رقعة الدولة اإلسالمٌة ، وتؤثر العباسٌٌن فى عهد الدولة العباسٌة * 

 اإلدارى للفرس  بالنظام السٌاسى 

 :  العالقة بٌن ............ ؟  سابعالسإال ال

 انتشار اللؽة العربٌة وتعرٌب الدواوٌن    – 2   ة وازدهار الحضارة             اتساع الدولة اإلسالمٌ -1

 الحاكم والمحكوم فى الدولة اإلسالمٌة – 3 

وصلت حدود الدولة اإلسالمٌة إلى أقصى اتساع لها من الصٌن شرًقا إلى األندلس المحٌط  - 1 -: االجابة 

شعوًبا متعددة لكل منها تراثه العلمى والفكرى ، وهو ما ساهم األطلسى ؼرًبا  وبذلك ضمت الدولة اإلسالمٌة 

فى تشكٌل حضارة متعددة الطاقات والخبرات فحضارة اإلسالمٌة نتاج شعوب مختلفة عربٌة و تركٌة و 

رومانٌة  و ٌونانٌة  و هندٌة وؼٌرها ، ظهر نبوغ الكثٌرٌن من أبناء الشعوب اإلسالمٌة المختلفة فى العلوم 

                                  العقلٌة التى ساهمت فى تشكٌل الحضارة اإلسالمٌة و أصبحت رافًدا من روفدها النقلٌة و

نتٌجة لتعرٌب الدواوٌن فقام من ٌرٌد بالعمل فى الدواوٌن بتعلم اللؽة العربٌة من أجل العمل بالدواوٌن  – 2

                                                                            من نتج عنه انتشار اللؽة العربٌة فى البالد المفتوحة

الحاكم والمحكوم فى الدولة اإلسالمٌة : قابمة فى ؼالب األمر على المشاركة والرحمة وقبول النصٌحة   - 3

 واالهتمام بؤحوال البالد والعباد ، وكانت هذه  سمات  معظم خلفاء الدولة اإلسالمٌة 

 : اكتب تعلًٌقا على العبارات اآلتٌة وبٌن رأٌك فٌها :  تاسعسإال الال

 " مراجعة الحق خٌر من التمادى فى الباطل "  - 2" حكمت فعدلت فؤمنت فنمت فسلمت ٌا عمر "         - 1

 ٌحترم رأى الطالب الٌعرؾ النوم إال إنسان ٌشعر باألمان .............الخ  – 1 - االجابة :

 ٌجب على اإلنسان أن الٌستمرفى أمر تبٌن له أنه أخطؤ فٌه ..................الخ   – 2

: ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر  العاشرالسإال 

 السبب فى الحالتٌن :

 أ الثقة                  )            (كان اختٌار الوزٌر فى الدولة اإلسالمٌة ٌتم وفًقا لمبد – 1

 )           (    تمثلت مهمة  دٌوان النظر فى اإلشراؾ على الرسابل الواردة من الوالٌات -2

 أنشؤ الخلٌفة عمرو بن عبد العزٌر دٌوان الخاتم                               )           ( – 3

 ة و العلم و الخبرة و الحلم ) نص ( ) خطؤ ( الصبر و العف – 1 - االجابة :

 ) خطؤ ( مهمته تسهٌل حاجات أرباب المصالح فى الدواوٌن المختلفة  – 2

دٌوان الرسابل  واإلنشاء : اإلشراؾ على الرسابل الواردة من الوالٌات إلى الخلٌفة ، أ و من الخلٌفة إلى 

 عماله فى األمصار

 ن لختم الرسابل بالشمع منًعا للتزوٌر والتعدٌل .) خطؤ ( أنشؤه معاوٌة بن أبى سفٌا   - 3 

 عشر : ما المقصود بكل من ........... ؟ الحادىالسإال 

دٌوان استحدث فى عهد الخلٌفة المهدى العباسى ومهمته تسهٌل حاجات أرباب المصالح فى  دٌوان النظر : -1

 الدواوٌن المختلفة   

 ....... ؟عشر: اقرأ ثم أجب ......... نىالسإال الثا

) تخصصت الدولة اإلسالمٌة بنظام سٌاسى لم تسبقها إلٌه أى دولة من دول العالم التى قامت فى تلك الفترة 

 من العصور الوسطى وهو نظام الخالفة (

            كٌؾ ظهر نظام الخالفة ؟      – 2ما أهم  األنظمة التى قامت فى العصور الوسطى ؟              -1

 مهام الخلٌفة  اذكر –  3

                                                                              ما الجهات التى تعٌن الخلٌفة على أداء مهامه ؟ – 4

 هل اختلؾ نظام الخالفة فى عصر الخلفاء فى عصر الخلفاء الراشدٌن عن األموى والعباسى ؟ ولماذا ؟  – 5

 الملكٌات و اإلمبراطورٌات واإلمارات  وؼٌرها   – 1 -: االجابة 
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ظهر نظام الخالفة : لقد توفى النبى صلى هللا علٌه وسلم دون أن ٌترك نًصا صرًٌحا ٌنص على من ٌتولى   - 2

أمر المسلمٌن من بعده ، بل ترك األمر شورى بٌن المسلمٌن ، وقد تم اختٌار الخلفاء الراشدٌن عن طرٌق 

 بطرق مختلفة على أساس مبدأ الشورى والبٌعة  االنتخاب 

مباشرة مهام الدولة  –تعٌٌن الوالة  –حماٌة الدولة فى الداخل و الخارج  –مهام الخلٌفة : حفظ الدٌن   - 3

 بنفسه

 –الشرطة  –القضاء  –الدواوٌن  –اإلمارة  –الوزراة  -الجهات التى تعٌن الخلٌفة على أداء مهامه :  -  4 

 الجٌش

 اختلؾ نظام الخالفة فى عصر الخلفاء فى عصر الخلفاء الراشدٌن عن األموى والعباسى ؟ ولماذا ؟  -  5 

تنعقد الخالفة بعدة أوجه ، أما أن ٌعٌنه الخلٌفة الذى قبله ، وأما ٌختاره أصحاب الشورى  أو أصحاب االختٌار 

: لقد توفى النبى صلى هللا علٌه وسلم دون   ورىلمبدأ الشوفًقا  اخٌتار  الخلفاء الراشدٌن) أهل الحل والعقد ( 

أن ٌترك نًصا صرًٌحا ٌنص على من ٌتولى أمر المسلمٌن من بعده ، بل ترك األمر شورى بٌن المسلمٌن ، وقد 

تم اختٌار الخلفاء الراشدٌن عن طرٌق االنتخاب بطرق مختلفة على أساس مبدأ الشورى والبٌعة  ولكن فى 

 تؽٌر نظام تولى الحكم من نظام االنتخاب إلى نظام ملكى وراثى . ًوالعباس األمويالعصر 

 النظام المالى

 السإال األول : اختر اجابة الصحٌحة من بٌن األقواس: 

 –األموى  –الراشدى  –) النبوى ........القتصادى فى العصر بلؽت األمة اإلسالمٌة أقصى فترات الؽنى ا -1

 العباسى (

 الشٌوخ ( –الرجال القادرون  –األطفال  –اقتصرت الجزٌة على ............. ) النساء – 2

عبد هللا  –معاوٌة بن أبى سفٌان  –قام .............. بفصل والٌة الخراج عن الوالٌة ) عمر بن الخطاب  – 3

 بن مسعود ( 

 المكوس (  –الؽنٌمة  –الزكاة  –ج كل موارد بٌت المال ربٌسة ما عدا ................ ) الخرا – 4

 ( 2- 6 – 5 – 4 – 3األرض العشرٌة .................  أنواع    )  – 5

                                الؽنٌمة (  –المكوس  –الفٌا  –ة تمثل الجمارك نوع من ............ ) الجزٌ – 6

 

 

 -االجابة : 

المكوس            – 4        معاوٌة بن أبى سفٌان      - 3ال القادرون       الرج -   2العباسى              – 1 

 المكوس  – 6أنواع                - 5

السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر 

 : السبب فى الحالتٌن

                                حق منع انتقال األموال إلى عاصمة  الخالفة )              (   كان للمسلمٌن فى الوالٌات– 1

 )              (                                            كان للخراح مقداًرا ثابًتا من المال  – 2

                                                                                                                                  )             (                                      كانت الجزٌة تفرض على كل أهل الذمة – 3

 )            (                                              تمثل الزكاة أرقى صور التكافل   – 4

 ) صح ( إال بعد التؤكد من أن أهل الوالٌة أخذوا أعطٌاتهم – 1     -االجابة : 

) خطؤ ( فقد كان الخراج ٌزٌد وٌنقص تبًعا الختالؾ جودة األرض ، وقٌمة المحصول ، و قٌمة  – 2 

 ) أنهار أو آبار أو أمطار ( المحصوالت الزراعٌة ، واختالؾ جودة أنواع كل محصول ، وتبًعا لنظام الرى  

 ) خطؤ ( الجزٌة تفرض على الرجال القادرون على حمل السالح  -3

) صح (  تعد ركن من أركان اإلسالم وفرٌضة محكمة ،  مقدار معلوم من مال األؼنٌاء ٌرد إلى إخوانهم  – 4

 الفقراء ، وهى أرقى صور التكافل والتراحم االجتماعى  

 م تفسر ................. ؟ السإال الخامس    : ب

 سقوط الجزٌة عن كثٌر من أهل الذمة   – 3إنشاء بٌت المال       -2اهتمام اإلسالم باالقتصاد          – 1

 فرض الجزٌة على أهل الذمة  -  5للدولة اإلسالمٌة  الجدٌدة     اقتصاديأهمٌة قٌام نظام  -4

 -االجابة : 

: وؼاٌته تحرٌر الناس من العوز والحاجة التى قد تدفعهم إلى  ٌرجع ذلك إلىاهتمام اإلسالم باالقتصاد  -1 

 مخالفة األوامر والنواهى 

: فهى تتمثل فى حد الكفاٌة المعٌشٌة ، واالستثمار األمثل لكل الموارد  أهداؾ االقتصاد فى اإلسالمأما أن 

 االقتصادٌة 
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خلٌفة الراشد عمر بن الخطاب رضى هللا عنه ، وذلك بسبب الفتوحات العظٌمة التى تمت فى عهد ال – 2

 والخٌرات التى تدفقت على الدولة اإلسالمٌة 

تتمثل رحمة اإلسالم وعدله فى انه خص بالجزٌة فبة ومنع أخذها من آخرٌن ال تإخذ من : النساء ،   – 3

 واألطفال ، والمرضى ، الفقراء والرهبان 

إذا لم تستطع الدولة اإلسالمٌة حماٌة أهل الذمة أو مشاركتهم فى القتال والدفاع عن الدولة مع تسقط  -4 

 المسلمٌن كما تسقط بدخول الذمى اإلسالم 

ا عن  الخدمة  العسكرٌة المفروضة على المسلمٌن ،  لذا نجد أن من ٌدفع الجزٌة الرجال  - 5 ًٌ بدٌاًل مال

ط إذا لم تستطع الدولة اإلسالمٌة حماٌة أهل الذمة أو مشاركتهم فى القتال القادرون على حمل السالح لذا تسق

 والدفاع عن الدولة مع المسلمٌن كما تسقط بدخول الذمى اإلسالم 

 السإال السادس  :اثبت باألدلة التارٌخٌة ما ٌلى : 

لبٌت المال مصارؾ  – 2  لالقتصاد اإلسالمى خصابص متعددة   ) برهن                                   – 1

 متعددة       

حققت الحضارة  – 3سبق المسلمون العالم فى تحقٌق مبدأ الفصل بٌن السلطات                        -4

 اإلسالمٌة العدل فى جمع الخراج 

لالقتصاد اإلسالمى خصابص متعددة   وهى : ) أ( نابع من القرآن والسنة  )ب( الجمع بٌن  – 1 - االجابة :

الثبات والمرونة والتطور  )ج ( التوازن بٌن المادٌة والروحٌة  )د ( التوازن بٌن مصلحة الفرد ومصلحة  

 رقابة الدولة وضمٌر الفرد   )ه ( المجتمع  

فقات الخلٌفة والقضاة و موظفى الدولة والعمال والجند  ) ب ( تجهٌز مصارؾ بٌت المال : )أ (  ن – 2

الجٌوش ومعدات القتال   )ج ( المصالح العامة لبلدان المسلمٌن   ) د ( مصرفات المإسسات االجتماعٌة  )و 

 أهل الذمة  ( توزٌع األرزاق للفقراء والٌتامى و األرامل كل من ال عابل له  )ز ( اإلنفاق على ؼٌر القادرٌن من 

حققت الحضارة اإلسالمٌة العدل فى جمع الخراج : فقد كان الخراج ٌزٌد وٌنقص تبًعا الختالؾ جودة  - 3 

األرض ، وقٌمة المحصول ، و قٌمة المحصوالت الزراعٌة ، واختالؾ جودة أنواع كل محصول ، وتبًعا لنظام 

 الرى  ) أنهار أو آبار أو أمطار ( 

الم فى تحقٌق مبدأ الفصل بٌن السلطات: أ (  جعل عمر بن الخطاب رضى هللا عنه سبق المسلمون الع - 4

لبٌت المال أمًٌنا مستقاًل فى عمله عن الوالى والقاضى وهو ما عرفه العالم باسم "مبدأ الفصل بٌن السلطات 

ا للمشكالت  "وبذلك فصل الخلٌفة عمر بن الخطاب رضى هللا عنه بٌن اإلدارة السٌاسٌة واإلدارة المالٌة ًٌ تفاد

ا على الكوفة ومعه عبد هللا بن مسعود عاماًل لبٌت المال ب ( وقام معاوٌة بن أبى  ًٌ فعٌن عمار بن ٌاسر وال

سفٌان رضى هللا عنه بفصل والٌة الخراج عن الوالٌة حٌث جعل لوالى الخراج فى األقالٌم مقدرة على تصرٌؾ 

شترط فٌمن ٌتولى الخراج المعرفة التامة بالفقه وعلومه ، حتى أمور األقلٌم من  الناحٌة المالٌة ، وكان ٌ

 ٌستطٌع أن ٌصل بالعدل إلى نصابه

 السإال السابع : ما النتابج المترتبة على ......... ؟ 

 توافر الموارد فى بٌت المال  – 2                    سٌاسة عمر بن عبد العزٌز المالٌة        – 1

اد هٌكلة بٌت المال ، فؤعٌد ما كان مهدًرا من األموال إلٌه وذلك بسٌاسته التى اتبعها فى لقد أع – 1 االجابة :

 االحتفاظ بموارد بٌت المال 

كما زاد من االنفاق على الرعٌة لتحقٌق العدالة االجتماعٌة ورسم سٌاسته الجدٌدة ، إلنصاؾ الفقراء 

 ابل للقضاء على مشكالت المجتمع والمظلومٌن ، وفزادت  عهده أموال بٌت المال وابتكر وس

ترتب على توافر الموارد فى بٌت المال ما ٌلى تتعددت مصارؾ بٌت المال وهى  :   ) أ (  نفقات الخلٌفة  –2

والقضاة و موظفى الدولة والعمال والجند      )ب ( تجهٌز الجٌوش ومعدات القتال  ) ج ( المصالح العامة 

المإسسات االجتماعٌة ) و ( توزٌع األرزاق للفقراء والٌتامى و األرامل كل  لبلدان المسلمٌن  ) د ( مصرفات

 ( اإلنفاق على ؼٌر القادرٌن من أهل الذمة    ومن ال عابل له  ) 

 السإال الثامن : ما رأٌك فى ............ ؟ 

 ة من أهل الذمة موقؾ الحضارة اإلسالمٌ –ب    ن المإسسات السٌاسٌة       فصل المإسسات المالٌة ع – 1

ا للمشكالت   – 1      االجابة : ًٌ  ٌحترم رأى الطالبة فى ضوء : كان ذلك تفاد

تتمثل رحمة اإلسالم وعدله فى انه خص بالجزٌة فبة ومنع أخذها من   –ب ( ٌحترم رأى الطالب فى ضوء :  

 آخرٌن ال تإخذ من : النساء ، واألطفال ، والمرضى ، الفقراء والرهبان 

وكانت عقود الجزٌة فى الدولة اإلسالمٌة تحفظ  لؽٌر المسلمٌن حقوقهم وتحمى مقدساتهم ، وتتضح أن   

مقدار الجزٌة ٌختلؾ من حالة إلى أخرى حسب ظرووؾ من ٌقوم بدفعها من الرجال المٌسورٌن ، فلم ٌتجاوز 

ًٌاعلى عهد النبى صلى هللا علٌه وسلم الدٌنار الواحد فى كل سنة ، فٌما لم ٌ على  تجاوز األربعة دنانٌر سنو

تسقط إذا لم تستطع الدولة اإلسالمٌة حماٌة أهل الذمة أو مشاركتهم فى القتال    الذمى زمن الدولة األموٌة  

 والدفاع عن الدولة مع المسلمٌن كما تسقط بدخول الذمى اإلسالم 

 الدرس الثالث : الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة

 : تر اجابة الصحٌحة من بٌن األقواسالسإال األول : اخ

 الفسطاط ( –دمشق  –المدٌنة النبوٌة  –أقام معاوٌة بن أبى سفٌان سد وادى الخنق فى .......... ) مكة  – 1
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عثمان بن عفان  –هارون الرشٌد  –أمر .......... بإقامة مصانع للورق فى خراسان  ) سلمان الفارسى  – 2

 معاوٌة بن أبى سفٌان ( –

 العامة ( –الوسطى  –الخاصة  –تمثل قاعدة الهرم االجتماعى الطبقة ................ ) العلٌا  – 3

  -االجابة : 

 العامة  – 3هارون الرشٌد                          – 2المدٌنة النبوٌة                 -1

أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر  السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة ) خطؤ (

 السبب فى الحالتٌن :

                                           طبقت الدولة اإلسالمٌة نظام االحتكار فى التجارة   )                  (        – 1

 )                 (    تتمثل طبقة الخاصة فى كبار التجارة والعلماء   – 2

) خطؤ ( اتبع المسلمون سٌاسة  حرٌة التجارة فلم تقٌد نقل السلع بٌن مختلؾ والٌات الدولة  – 1االجابة : 

 اإلسالمٌة  ، ولم تحتكر تجارة أٌة بضاعة أو تمنع مبادلتها                                               

 التجار ) صح ( تضم طبقة الخاصة العلماء واألدباء ، وكبار  –  2 

  -السإال الثالث  :اثبت باألدلة التارٌخٌة ما ٌلى : 

ا    -2    بالفالحٌن                   كان الخلفاء العباسٌٌن ٌهتمون – 1 ًٌ  تؤثرت أوربا بالمسلمٌن اقتصاد

                                               كان للمرأة دور سٌاسى و عسكرى فى الحضارة اإلسالمٌة                      -3

   انصهرت طبقات المجتمع اإلسالمى فى بوتقة واحدة                                                                                  - 4

فسار الخلفاء العباسٌون على سٌاسة حكٌمة ترمى إلى عدم إرهاق الزراع بالضرابب ،  -1    -االجابة : 

 ا تخفٌض الضرابب إذا قل المحصول وراعو

ا ٌرجع ذلك إلى : ساهم   - 2 ًٌ المتمٌز للعالم اإلسالمى فى نمو المباالت  الموقعتؤثرت أوربا بالمسلمٌن اقتصاد

التجارٌة بٌنه وبٌن بٌزنطة و أوربا ، مما أدى إلى تكوٌن ممنظمات تجارٌة و مراكز تجارٌة فى جنوب أوربا ، 

 ها العلوم والخبرات العربٌة إلى الؽرب ،والتى انتقلت عن طرٌق

وفى المقابل أدى تنقل األوربٌٌن بٌن المدن اإلسالمٌة على سواحل البحر المتوسط إلى االطالع على    الثقافة

ثقافة العالم اإلسالمى  و حضارته ونقلها عند عودتهم إلى الؽرب األوربى ، فعندما استولى النورمان على 

 رصوا على إبقاء المسلمٌن فٌها الستفادة من خبراتهم ، صقلٌة من المسلمٌن ح

تؤثر الؽرب بالعالم اإلسالمى ، فادخلوا كثًٌرا من النباتات الشرقٌة إلى بالدهم ، مثل  الناحٌة الزراعٌةومن 

البطٌخ والثوم واألزر والسمسم واللٌمون وقصب السكر ، باألضافة إلى أنواع كثٌرة من التوابل واألصباغ 

 والعقاقٌر السكر ، واستخدموا السكر فى أطعمتهم 

طها بسٌاج من الرعاٌة والحماٌة باعتبارها أًما وأخًتا وابنه وزوجة ، رفع اإلسالم شؤن المرأة وأحا - 3

وقدرها الٌقل عن الرجل   كان للمرأة دور سٌاسى و عسكرى مإثر  فى تارٌخ المسلمٌن ، فقد شاركت فى 

 بٌعة العقبة الثانٌة ، وشاركت فى القتال فى ؼزوة أحد مروًرا بؽزوة  خٌبروحنٌن  وحروب الردة والٌرموك ،

 واستمر دورها السٌاسى وكان لها نفوذ واسع فى العصرٌن األموى والعباسى 

فى ظل ما كلفه اإلسالمى من أسس ربٌسة حددت    انصهرت طبقات المجتمع اإلسالمى فى بوتقة واحدة - 4

 قواعد هذا المجتمع من عدل ومساواة ورحمة وتعاٌش بٌن أفرده ، دون تمٌٌز لدٌن أو عرق أو لون ، فتعاٌش

 سلمان الفارسى مع صهٌب الرومى وبالل الحبشى ومحمد صلى هللا علٌه وسلم 

ووجد الموالى من ؼٌر العرب تسامًحا بررت مالمحه فى بلوؼهم أعلى درجات العلم والفكر واألدب ، فكان 

 منهم منهم الفقهاء والعلماء واألطباء ، وكان منهم الوزراء والوالة ، وأصحاب الدول .

 ع  : ما النتابج المترتبة على ......... ؟ السإال الراب

ازدهار التجارة فى العصر اإلسالمى ) التقدم التجارى فى  – 2         اهتمام الدولة اإلسالمٌة بالزراعة  – 1

 تواصل الؽرب بالحضارة اإلسالمٌة                     – 3                                  العصر اإلسالمى (

ا للزراعة  – 1 - ة :االجاب ًٌ تقدمت العلوم الزراعٌة فى الدولة اإلسالمٌة ، حٌث وضع المسلمون منهًجا علم

ٌستند على  )أ ( أنظمة متطورة  )ب ( تطوٌر تقنٌات الرى ، كما حرص العرب المسلمون على ابتكار طرق 

استخدام الدورة الزراعٌة ، واهتموا جدٌدة للرى ، واستخدام األسمدة الجٌدة لزٌادة األنتاج الزراعى ، وقاموا ب

بوضع تقوٌم لتنظٌم مواعٌد زراعة  األرض كما فى مصر وقراطبة ، كما أنشؤوا المدارس الزراعٌة ، ولقد 

 كان لذلك أثر كبٌر فى تطوٌر الزراعة 

الٌة انتشار اإلسالم فى إفرٌقٌا ) بشرق إفرٌقٌا ( وفى آسٌا ابتكار المسلمون الكثٌر من  النظم الم – 2

والتجارٌة التى عرفتها عنهم أوربا بعد ذلك ، كما استفادوا فضاًل عن الثروة المالٌة و الخبرة بشإون الحٌاة 

 والمعرفة بؤخالق الناس 

ا  تواصل الؽرب بالحضارة اإلسالمٌة  - 3 ًٌ : وفى المقابل أدى تنقل األوربٌٌن بٌن المدن اإلسالمٌة  اقتصاد

ى االطالع على ثقافة العالم اإلسالمى  و حضارته ونقلها عند عودتهم إلى على سواحل البحر المتوسط إل

مٌن فٌها الؽرب األوربى ، فعندما استولى النورمان على صقلٌة من المسلمٌن حرصوا على إبقاء المسل

باتات تؤثر الؽرب بالعالم اإلسالمى ، فادخلوا كثًٌرا من الن الناحٌة الزراعٌةومن    الستفادة من خبراتهم ، 

الشرقٌة إلى بالدهم ، مثل البطٌخ والثوم واألزر والسمسم واللٌمون وقصب السكر ، باألضافة إلى أنواع كثٌرة 

ا ا    ر ، واستخدموا السكر فى أطعمتهم من التوابل واألصباغ والعقاقٌر السك ًٌ بتكار المسلمون الكثٌر من  تجار



 

23 
 

ا بعد ذلك ، كما استفادوا فضاًل عن الثروة المالٌة و الخبرة النظم المالٌة والتجارٌة التى عرفتها عنهم أورب

ا   ن الحٌاة والمعرفة بؤخالق الناس بشإو ًٌ : تؤثر الؽرب بالمسلمٌن فى المالبس والزٌنة واألعٌاد  اجتماع

ومد موابد الطعام ، فضاًل عن طرق الصٌد المختلفة وأخذوا طرٌقة استخدام الحمام الزاجل لنقل واالحتفاالت 

 البرٌد ، وتعرفوا فن تنظٌم الحدابق ، تعلم الرفق بالحٌوان 

 السإال الخامس : فسر ما ٌؤتى .................. ؟  

   تمٌز المجتمع اإلسالمى باالندماج بٌن جمٌع عناصره – 2  ة فى العصر اإلسالمى         ازدهار التجار – 1

عوامل ازدهار التجارة فى العصر اإلسالمى: ) أ( وجود شبكة مواصالت واسعة لتسهٌل  – 1       -االجابة :

حركة سٌر البضابع والسلع  )ب( تشٌٌد المسلمٌن الخانات والفنادق )ج( بناء األساطٌل لحماٌة السواحل من 

 االهتمام بإقامة األسواق )ه( اللصوص )د( اهتمام الخلفاء بسك العملة والحرص على ضبط معاٌٌرها  قرصنة 

انصهرت طبقات المجتمع اإلسالمى فى بوتقة   تمٌز المجتمع اإلسالمى باالندماج بٌن جمٌع عناصره - 2

ومساواة ورحمة  واحدة   فى ظل ما كلفه اإلسالمى من أسس ربٌسة حددت قواعد هذا المجتمع من عدل

وتعاٌش بٌن أفرده ، دون تمٌٌز لدٌن أو عرق أو لون ، فتعاٌش سلمان الفارسى مع صهٌب الرومى وبالل 

الحبشى  ومحمد صلى هللا علٌه وسلم  ، ووجد الموالى  من ؼٌر العرب تسامًحا برزت مالمحه فى بلوأؼهم 

القضاة و العلماء  والكان منهم الوزراء  والوالة  و أعلى درجات العلم والفكر و األدب ، فكان منهم الفقهاء ، و

أصحاب الدول ، فعاش البرامكة والطولونٌون واألخشٌدٌون  و السالجقة فى كنؾ الدولة العباسٌة ، فعاش 

 أهل الذمة فى قلب المجتمع اإلسالمى ، فكانوا جهابذة هذا الزمان وصٌارفته و أطبابه وكتابه  

 فى .........؟ السإال السادس : ما رأٌك 

 نهج العلمى فى مجال االقتصادى   اتباع الدولة الم – 2موقؾ الحضارة اإلسالمٌة من المرأة           – 1

ٌحترم رأى الطالب فى ضوء رفع اإلسالم شؤن المرأة وأحاطها بسٌاج من الرعاٌة والحماٌة  – - 1 - االجابة :

 باعتبارها أًما وأخًتا وابنه وزوجة ، وقدرها الٌقل عن الرجل  

ٌحترم رأى الطالب فى ضوء :  تقدمت العلوم الزراعٌة فى الدولة اإلسالمٌة ، حٌث وضع المسلمون  - 2

ا  ًٌ للزراعة ٌستند على ) أ ( أنظمة متطورة ) ب ( تطوٌر تقنٌات الرى ، كما حرص العرب منهًجا علم

المسلمون على ابتكار طرق جدٌدة للرى ، واستخدام األسمدة الجٌدة لزٌادة األنتاج الزراعى ، وقاموا باستخدام 

راطبة ، كما أنشؤوا الدورة الزراعٌة ، واهتموا بوضع تقوٌم لتنظٌم مواعٌد زراعة  األرض كما فى مصر وق

 المدارس الزراعٌة ، ولقد كان لذلك أثر كبٌر فى تطوٌر الزراعة 

 الحٌاة العلمٌة وفنون العمارة

  -السإال األول : اختر اجابة الصحٌحة من بٌن األقواس:

 السابع (  –السادس  –الخامس  –نشؤت المدارس اإلسالمٌة فى القرن ............ الهجرى ) الرابع  – 1

 الرابع (  –الثالث  –الثانى  -اكتملت المذاهب الفقهٌة األربعة فى القرن الهجرى ............. ) األول   – 2

 الحسن بن الهٌثم ( –األدرٌسى  –ابن سٌنا  -من أبرز العلماء فى الجؽرافٌا العالم .............. ) الكندى   -3

 الفاطمى (  –األٌوبى  –المملوكى  –مؽولى وكالة الؽورى من الطراز ............... ) ال – 4

 العباسى الثانى  –العباسى األول  –األموى  –) الراشدى  .جمة إلى العربٌة فى العصر ..بدأت حركة التر – 5

 البتانى (  –موسى بن شاكر  –الخوارزمى  –) عمر الخٌام العالم المسلم .......... ٌنسب علم الجبر إلى -6

 الشافعى ( –مالك  –أحمد بن حنبل  –الفرنسى بمذهب اإلمام ............... ) أبو حنٌفة تؤثر القانون  – 2

 أبو العال المعرى ( –ابن المقفع  –ابن قٌبة  –تؤثر دانتى برسالة الؽفران األدٌب .............. ) الجاحظ  – 9

 ابن األثٌر (  –لٌل بن أحمد الخ –البخارى  –من أشهر التفاسٌر تفسٌر ............. ) ابن كثٌر  – 9

            األموى – 5المملوكى           – 4األدرٌسى       – 3الثانى       - 2الرابع        – 1 -االجابة : 

 ابن كثٌر   - 9أبو العال المعرى    - 9مالك       –   2الخوارزمى     – 6

الصحٌحة وكلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة مع ذكر السإال الثانى : ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة 

 السبب فى الحالتٌن :

 )                (              بدأ االهتمام بكافة أنواع العلوم مع ظهور اإلسالم – 1

                                              )                (                    أشهر المدارس النظامٌة المدرسة النظامٌة         – 2

                                                                                                                         بدأ تدوٌن التارٌخ اإلسالمى فى القرن الثالث الهجرى       )                (        – 3

 )               (             ارتبطت نشؤة علم الجبر بالدٌن اإلسالمى        – 4

 )               (            التنوع فى العلوم كان من أسباب نشؤة المدارس   -5

 )              (                مإسس علم االجتماع أوجست كونت         – 6

) خطؤ ( اتجهت عناٌة المسلمٌن فى صدر اإلسالم نحو العلوم الدٌنٌة ، ومنها تفسٌر  – 1    -االجابة : 

 القرآن والحدٌث والفقه    

) صح ( تنسب إلى الوزٌر السلجوقى نظام الملك الطوسى ، وتعتبر أول نوع من المإسسات العلمٌة  - 2   

 بٌة  لالطالع (          النموذجٌة التى ظهرت فى الحضارة اإلسالمٌة  ) معلومة إثرا
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 ) خطؤ ( أواخر القرن الثانى الهجرى   – 3   

) صح ( ابتكره العالم اإلسالمى الكبٌر الخوارزمى فى كتاب ) الجبر والمقابلة ( و لقد كانت قضاٌا  – 4  

 المٌراث فى الفقه اإلسالمى سبًبا لهذا االبتكار 

مها ، وظهور التنوع فى كثرة الحلقات فى المساجد و ازدحا) صح ( ٌرجع السبب فى نشؤة المدارس إلى  – 5 

 ) خطؤ( ٌعد بن خلدون المإسس لعلم االجتماع  – 6     العلوم   

 السإال الثالث : لمن تنسب األعمال اآلتٌة .......... ؟ 

اع                 تؤسٌس علم االجتم – 2أهتم بالعلم وكان ٌعطى وزن الكتاب المترجم ذهبا                     – 1

 أول من كتب فى علم النحو  – 3

صاحب كتاب "الجامع ألحكام القرآن "                – 5جعل التجنٌد إجبارى فى الدولة اإلسالمٌة            – 4

 انشؤ أول بٌمارستان إسالمى  – 2          احب كتاب "جامع مفردات األدوٌة "ص – 6

                      أبو األسود الدإلى      – 3ابن خلدون            – 2باسى المؤمون      الخلٌفة الع -1 - االجابة :

                      ابن البٌطار         – 6   القرطبى     – 5األموى عبد الملك بن مروان        الخلٌفة – 4

 الخلٌفة األموى  الولٌد بن عبد الملك   – 2

 ا المقصود بكل مما ٌلى ........... ؟السإال الرابع : م

 المقرنصات               – 3علم الفقه            – 2علم القراءات                    – 1

علم ٌبحث فى كٌفٌة ترتٌل القرآن الكرٌم واختالفها "منسوًبا لناقله " . وظهر :  علم القراءات    -االجابة : 

 مع دخول أجناس متعددة فى اإلسالم حرًصا على سالمة نطق اآلٌات 

علم ٌتناول األحكام الشرعٌة من عبادات ومعامالت وحدود وؼٌرها ، ومصدره القرآن والسنة ،   : علم الفقه 

د نشؤ هذا العلم فى حٌاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم  باعتباره المعلم األول للفقه ، ثم القٌاس و االجتهاد ، وق

واجتهد الصحابة والتابعٌن فى استنباط األحكام فٌما لم ٌرد فٌه نص ، ولم ٌمض  القرن الثانى الهجرى حتى 

 استقرت المذاهب الفقهٌة األربعة 

والمقرنصات منها داخلٌة وخارجٌة ، وانتشرت الداخلٌة فى  تعنى األجزاء المتدلٌة من السقؾ ،:  المقرنصات 

 المحارٌب والسقوؾ ، وكانت الخارجٌة فى صحون المآذن و أبواب القصور والشرفات 

 السإال الخامس : اثبت باألدلة ما ٌؤتى ................. ؟ 

 والعلوم فى المدارس اإلسالمٌة   تعددت المناهج  – 2       اإلسالمٌة بالعلماء           أهتمت الدولة – 1

 تنوع العمارة اإلسالمٌة  – 4       طور علم الفلك                 للمسلمٌن دور كبٌر فى ت – 3

) أ (   تقاضى العلماء الرواتب الشهرٌة  التى توفر لهم معٌشة كرٌمة  ) ب ( تخصص أماكن  -1  -االجابة : 

بٌن الدروس والصالة ) ج ( إمنح  السالطٌن الهبات والعطاٌا للعلماء   فى دور العلم للعلماء للسكن والراحة

تشجًٌعا على عطابهم  فكان المؤمون ٌعطى وزن الكتاب ذهًبا  ) د (  توقٌر العلماء واحترامهم والحرص على 

 أخذ مشورتهم فكان معاوٌة  رضى هللا عنه ٌضم 

والعلوم الطبٌعٌة كالهندسة والطب والرٌاضٌات ، ومن تعددت المناهج فجمعت بٌن تدرٌس العلوم الدٌنٌة  – 2

 أمثلة هذه المدارس المدرسة النظامٌة ، و المدرسة المستنصرٌة ، وكانت المدارس مخصصة للتعلٌم العالى 

 للمسلمٌن دور كبٌر فى تطور علم الفلك ارتبط علم الفلك بالشعابر الدٌنٌة ،  - 3

ناء المراصد الفلكٌة الدقٌقة فى  نٌسابور ، وبؽداد  ، والقاهرة  ، ومن اسهامات المسلمٌن فى هذا العلم ب

واألندلس ، لرصد األجرام السماوٌة ، فعرفوا موضع الشمس وتقدٌر محٌط األرض ، ورسموا خطوط الطول 

 ودوابر العرض التى وضعها العالم أبو على المراكشى  ،  ومن علماء الفلك محمد بن موسى بن شاكر. 

العمارة منشؤت العمرانٌة من أهم مخرجات الحضارة اإلسالمٌة ، فقد تعددت أنواعها ، فمنها : تعد ال – 4

تشتمل على القالع والحصون واألسوار   العمارة الحربٌة –تشتمل على المساجد والزواٌا واألربطة    الدٌنٌة

العمارة العامة  تمثل المنشآت العامة فى المجتمع ، مثل الخانات والفنادق والحمامات و األسواق و األسبلة   –

، حٌث أخذت كل مدٌنة إسالمٌة طابًعا  القصور والبٌوتفضاًل عن العمارة السكنٌة والتى تمثلت فى  –وؼٌرها 

لمعمارٌة لمنازلها فاختلؾ المنزل الشامى  عن القاهرى عن المؽربى ، وكان لكل عمارة خاًصا فى الهندسة ا

تختلؾ العمارة حسب تارٌخ ومنطقة ظهورها  وهندستها المعمارٌة الرابعة  (  من هذه األنواع بهاإها وجمالها

 المراكشى و األندلس (  –المملوكى  –األٌوبى  –ومنها : الطراز ) العربى البسٌط 

 سإال السادس : ما النتابج المترتبة على ............ ؟ال

                                                                      اإلسالمٌة فى العلوم الدٌنٌة    اتصال الؽرب بالحضارة  – 1

 اتصال الؽرب بالحضارة اإلسالمٌة فى العلوم التطبٌقٌة  - 2

 اتصال الؽرب بالعرب فى مجال األدب  – 4    رة األسالمٌة فى مجال  العمارةبالحضا تواصل الؽرب األوربى-3

اتصال الؽرب بالحضارة اإلسالمٌة فى العلوم الدٌنٌة : كان التصال الطالب األوربٌٌن بالمدارس  -1 -االجابة : 

تشرٌعٌة إلى لؽاتهم ، وقد والجامعات اإلسالمٌة فى األندلس وؼٌرها ،فى نقل مجموعة من األفكار الفقهٌة وال

 تؤثر القانون المدنى الفرنسى ببعض أحكام الفقه المالكى . 

م ن بما جاء فى الشرٌعة اإلسالمٌة  ، 1962كما تؤثر إعالن المإتمر الخاص بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة 

مما كتب فى الفقه  وتكاد العبارات الخاصة  بحقها فى التملك والمٌراث واألهلٌة القانونٌة تكون نسجة

 اإلسالمى              
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 اتصال الؽرب األوربى بالحضارة اإلسالمٌة فى مجال العلوم التطبٌقٌة  -  2

أسالٌب الزراعة وآلة اإلسطرالب ، ونقلوا آالت صناعة الورق ، واإلبر المؽناطٌسٌة  "البوصلة "تصنٌع أولى 

كما استخدم كلبر "الزٌج "وفى مجال علم الفلك اعتمدوا على المراصد   13الساعات المٌكانٌكٌة فى القرن 

ثل كتاب الخوارزمى "الجبر والمقابلة الفلكٌة اإلسالمٌة كما أصبحت مإلفات علماء الرٌاضٌات والفلك ، م

ا فى الرٌاضٌات فى الجامعات األوربٌة  ًٌ  "مصدًرا أساس

مٌة واضًحا فى كثٌر من عمابرهم ، حٌث اقتبس الؽربٌون بعض األسالٌب كان تؤثٌر فنون العمارة اإلسال – 3

ى سفًٌرا إلى بؽداد لدراسة المعمارٌة من العرب ، فمن العراق على سبٌل المثال : أرسل االمبراطور البٌزنط

ابقه على فنون العمارة اإلسالمٌة وبنى له قصًرا بالقرب من القسطنطٌنٌة على طراز قصور بؽداد ، وخطط حد

كما انتقلت األسالٌب المعمارٌة والزخرفٌة إلى بالد الؽرب عن طرٌق األندلس    نمط الحدابق اإلسالمٌة 

التى ظهر فى معمارها مثال للعقود اإلسالمٌة ، وجاء برج وصقلٌة ، وٌتضح ذلك من كنٌسة سراقوسطة 

الكنٌسة مشابها لتخطٌط المآذن فى المساجد األندلسٌة و اإلفرٌقٌة ، وخاصة مبذنة مسجد القٌروان ، و أخذ 

رساموا أوربا فى تزٌن األسقؾ بالصور الملونة ، واستخدموا المقرنصات اإلسالمٌة ، إلى درجة أنهم نقلوا 

 ربٌة زٌنوا بها األسقؾ رؼم أنها ذات طابع إسالمى   كتابات ع

اتصال الؽرب بالعرب فى مجال األدب : تؤثر الؽربٌون و خاصة شعراء األسبان باألدب العربى تؤثًرا كبًٌرا  – 4

، وبعضهم كان ٌنظم الشعر العربى ، ولقد تؤثرت القصة األوربٌة فى نشؤتها بما كان عند العرب من فنون 

صص ألؾ لٌلة ولٌلة أما " اقتبس " شكسبٌر " موضوع  "مسرحٌته العبرة بالخواتٌم " من قالقصص ، ف

فتؤثر فى كتابة " الكومٌدٌا اإللهٌة " برسالة  "الؽفران " للمعرى والفٌلسوؾ المسلم ابن العربى كما   دانتى "

 ٌإكد ذلك الباحثون فى األدب المقارن 

 ؟السإال السابع : بم تفسر ........... 

أطلق الؽرب عل الكٌمٌاء اسم "صنعة جابر "                         – 2أهمٌة نشؤت الكتاتٌب           – 1     

ارتباط نشؤة علم الجبر بالدٌن اإلسالمى        – 5  أهمٌة علم العروض   -4تمام المسلمٌن بعلم المٌكانٌكا  اه – 3

 ابتكار المسلمون لعلم النحو  – 6

هدفها تعلٌم القرآن الكرٌم والقراءة والكتابة والحساب و إضافة إلى الخط العربى والقصص ،  -1 -:  االجابة  

ا  ًٌ  وكانت تقوم بدور المدارس االبتدابٌة حال

 أول عالم ٌإسس لعلم الكٌمٌاء مستخدًما المنهج العلمى ، وقد ألؾ كتًبا كثٌرة   -2

ٌكا بما قدمته األمم السابقة ، ثم طوروه  وأطلقوا علٌه "علم استفاد العلماء المسلمون فى علم المٌكان – 3

الحٌل النافعة " وصنعوا المبات من اآلآلت المٌكانٌكٌة مثل ، صناعة الساعات المابٌة واآلت رفع الماء ، التى 

 تثبت فى الحقول لعدم إهدار الماء 

صحت بالرواٌة من الطرق الموثوق علم أوزان الشعر الموافق ألشعار العرب ، والتى اشتهرت عنهم و – 4

بها ، وٌبحث فٌه عن أصول األوزان ، وٌنسب إلى العالم الخلٌل بن أحمد الفراهٌدى ، والذى قسم الشعر إلى 

 ستة عشر بحًرا 

ابتكره العالم اإلسالمى الكبٌر الخوارزمى فى كتاب ) الجبر والمقابلة ( و لقد كانت قضاٌا المٌراث فى  - 5

 ى سبًبا لهذا االبتكار الفقه اإلسالم

، وسبب نشؤته تسرب اللحن إلى ألسنة كثٌر من العرب نتٌجة كثرة  ٌعد من اهم علوم اللؽة العربٌة – 6

 المفتوحة الذٌن دخلوا فى اإلسالماختالطهم بشعوب البالد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


