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 : الاس  . احلضارة الاسالمية :  لثان ورقة معل لدلرس ا 

 

 الإجابة الصحيحة مما بني القوسني: خيتار الطلبة  السؤال الأول:  

 . ساس اللغوي(الأ  ،خاليقساس الأ الأ  ،ساس ادلين )الأ  الاسالميةول من أأساسات احلضارة ساس الأ الأ  ـ1

دارةتنظي أأمورها  عىل أأجزاء البالد الاسالمية لتسهيل والولةيه تعيني العامل  ـ2  .اخلالفة( القضاء، ،)الامارة ؤوهناش واإ

 .(أأبـــو َســلَمة اخلَـاللمعاوية بن أأيب سفيان ريض هللا عنه، أأبو جعفر املنصور، أأول وزراء بن العباس هو ) .3

 (. أأبـــو َســلَمة اخلَـالل)معاوية بن أأيب سفيان ريض هللا عنه، أأبو جعفر املنصور،  الإسالم  أأنشأأ أأول نظام للربيد يف .4

 الآتية: لعبارة  ل املفهوم ادلال  يكتب الطلبة  ال الثان:  السؤ 

 ..........( .........)...... .واملرصوفاتالتوازن يف املوارد  وحتقيق ،وتنظميهاهو مجلع واردات ادلوةل،  ـ1

 ).........................(  .يه أأن يفو ِّض اخلليفُة الوزيَر بترصيف معظم شؤون ادلوةل ـ2

 ).........................( .يه أأن ينفذ الوزير أأوامر اخلليفة فقط ـ3

 ).........................( .مه رجال يتولَّون حفظ الأمن ليال ـ4

 ).........................( .اةنوالقبض عىل اجلُ  اذلين يَعمتد علهيم اخلليفة أأو الوايل يف اس تتباب الأمن وحفظ النظام  اجلندمه  ـ5

   ( أأمام العبارة اخلاطئة: ᵡ)   وعالمة   الصحيحة  العبارة   أأمام   ( √ )يضع الطلبة عالمة  السؤال الثالث:  

  . عىل أأجزاء البالد الاسالمية والولةالقضاء هو تعيني العامل  . 1

  .(والنقد  واملرشبيش متل النظام الاداري يف احلضارة الاسالمية عىل عدد من العنارص مهنا )املأألك  . 2

  . ا هلم ليختاروا خليفة هلماختذ اخللفاء الراشدون ريض هللا عهنم الشورى مهنج   . 3

  .وسملظهرت اخلالفة الراشدة يف حياة النيب صىل هللا عليه   . 4

  . النبوية الرشيفة لتحقيق العدل بني الناس والس نةاس تعان اخللفاء الراشدون ابلقرأآن الكرمي  . 5

  لكمة الوزارة تعن املعاونة يف حتمل أأعباء احلمك. . 6

  ريض هللا عنه.  معرو بن العاص هو أأول من أأدخل نظام الرشطة يف الإسالم  . 7
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 الفراغات الآتية بلكامت مناس بة: يمكل الطلبة  السؤال الرابع:  

....... احلضارة  مثل  اجلوانب  خمتلف  يف  السابقة  احلضارات  علوم  من  املسلمون  .........اس تفاد  و   ............... و  من    ومتكنوا ...  ........... 

لهيا  والاضافةفهيا    والابداعتطويرها   من    ،اإ وأأمشل  أأمع  الاسالمية  احلضارة  لتحقيق .................... ذلا اكنت  التنقيح  اىل  ذكل  بل جتاوزوا 

 احلضارات السابقة لها. 

 سبب ما ييل:   يذكر الطلبة السؤال اخلامس:  

 )....................................................................................(   .اختـــذ اخللفاء الأمويون من يستشـــريونه يف س ياســـة دولهتم .1

ىل اخلليفة معر بن اخلطاب ريض هللا عنه قسم .2 دارية كربى ادلوةل اإ  )......................................................................(  .أأقالي اإ

 )......................................................................(   .أأعضاء الرشطة فوق املالبس القامش عىل عضدرشيط من وضع  .3

 )......................................................................(  . انشاء ادلواوين.4


