
 

مراجعة للصف الثامن متوسط 
الوحدة الدراسية االولى 

٢٠١٨م 
أ- اكملي العبارات التالية بما يناسبها: 

١-القرن الذي قامت به الدولة االسالمية في املدينة املنورة  الثامن م 

٢-تبلغ قيمة الزكاة على األموال النقدية نسبة ٢٫٥٪ 

٣-الشيخ الذي تم في عهدة افتتاح املسجد الكبير يسمى جابر االحمد الصباح 

٤-العام الذي تم افتتاح املسجد الكبير فيه  سنة١٩٨٦م 

٥-الخليفة االموي الذي بنى قصر الخضراء يسمى معاوية بن ابي سفيان 

٦- الخليفة الذي بنى قصر عمرة في االْردن يسمى يزيد بن الوليد 

٧-الخليفة الذي بنى قصر الرصافة يسمى هشام بن عبدامللك  

٨-برزت االحتفاالت الدينية  باألعياد كعيد الفطر وعيد األضحى 

٩-الخليفة العباسي الذي شجع على العلم وحركة الترجمة يسمى املأمون 

١٠-العالم املسلم  الذي له الفضل في تطوير فكره الكاميرا يسمى الحسن بن هيثم 

١١- العالم املسلم الذي الف كتاب الحاوي في الطب يسمى ابو بكر الرازي 

١٢-العالم املسلم الذي الف (كتاب الحيوان) يسمى الجاحظ 

١٣-مؤلف كتاب نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق يسمى االدريسي 

وزاره التربيه 
منطقه العاصمة التعليميه 
مدرسه قمرية محمد امني 



١٥-اول خليفة للمسلمني من بعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالم  يسمى ابو بكر 
الصديق 

١٦- العام الذي أصدرت فيه الجمعية العامة لألمم املتحدة قرار بإدخال اللغة العربية 

 ضمن اللغات الرسمية في االمم املتحدة ١٩٧٣م 

١٧-املدينة التي يقع فيها ديوان املاء تسمى مرو 

١٨-الطراز املعماري الذي صمم عليه املسجد الكبير األندلسي 

١٩- الحمام الذي كان ينقل الرسائل جواً عند املسلمني قديماً يسمى بالحمام الزاجل 

١٧- السقيفة التي اجتمع بها املسلمون بعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالم الختيار 

 خليفة لهم تسمى سقيفة بني ساعدة 

١٨- العالم املسلم الذي ألف كتاب الصيدلة في الطب يسمى البيروني 

ب- اكمل املخططات السهمية التالية : 

١-الفئات املجتمعية في الدولة االسالمية 

معابر الحضارة االسالمية في اوربا 

٣-عددي الشعوب التي كونت الحضارة االسالمية 

الحكامالخدمرجال الدين الدينالتجار أهل الذمة

صقليةاالندلسالشام

االفارقةاالوربيونالهنودالتركالعرب
اآلسيويني



٣-العمائر الدينية (املساجد الثالثة الرئيسيّة) في الدولة االسالمية 

٤-الخلفاء الراشدين هم 

٥- اهم املنتجات الزراعية في الدولة االسالمية 

قارن بني كالً من: 

الصادرات والواردات في عصر الدولة االسالمية 

العلوم النقليةالعلوم العقلية

الرياضيات -الفيزياء-الكيمياء-الفلسفة-
الفلك

علوم الدين من حديث او فقه -تفسير-
تاريخ

الوارداتالصادرات

األخشاب والتوابل والذهبالتمور والفواكه واللبان والخيول العربية

املسجد األقصىالكعبة املشرفة
املسجد النبوي

عثمان بن عفانعلي بن ابي طالبعمر بن الخطابابو بكر الصديق

الزيتوناملشمشقصب السكراألرز



ج- اختر من املجموعة( أ ) مايناسبها من املجموعة ( ب) بوضع الرقم املناسب: 

د- صحح ما تحته خط. في العبارات التالية: 

الرق
م

(ب)الرقم(أ)

دومة الجندل٤املسجد االموي١

اسطنبول٣املسجد االقصى٢

فلسطني٢مسجد السلطان احمد٣

دمشق١مسجد عمر بن الخطاب٤

اندلس٦جامع الزيتونه٥

تونس٥جامع قرطبة٦

فسطاط٨جامع األزهر٧

قاهرة٧جامع عمرو بن العاص٨

التصحيحالعبارة

١٣٥٠- بلغت مؤلفات الجاحظ ٣٤٠كتاباً

الكندي٢- العالم الفيلسوف  الذي الف كتب بالهندسة هو الرازي

الرازي٣- العالم املسلم الذي الف كتاب الحاوي في الطب هو ابن سينا

الخوارزمي٤- من أشهر العلماء املسلمني في علم الجبر االدريسي

٥- الخليفة الراشد الذي استحدث منصب املحتسب علي بن ابي 
طالب

عمر بن 
الخطاب

األقصى٦- احد اكبر املساجد العالم وأكثرها قدسية للعالم هو املسجد الكبير



و-اختر البديل املناسب من بني البدائل التالية: 

١- العالم الذي آمن بكروية االرض يسمى 

                            ( الجاحظ-    اإلدريسي-   الرازي-    الحسن بن هيثم) 

٢-املدينة التي يقع فيها احد املراكز العلمية للحضارة االسالمية ويقع في مدينة كاليان 

                               (دمشق-    بخاري-     بغداد-    املدينة املنورة) 

٣-العام الذي لقب فيه الشيخ صباح  االحمد الصباح بقائد االنسانية 

                                 (٢٠١٤  -  ٢٠١٥   - ٢٠١٦-      ٢٠١٧)م 

٤-العام الذي توفي فيه الرسول عليه الصالة والسالم 

                                       (١١. - ١٣. - ١٣. - ١٤. )هجري 

٥-ضمت حجرات الرسول عليه الصالة والسالم الى املسجد النبوي في عهد الخليفة 

 (عمر بن الخطاب. - الوليد بن عبد امللك-  معاوية بن ابي سفيان- عبدامللك بن مروان). 



الحظ خريطة العالم الصماء وحدد  عليها مايلي: 
 

رقم (١) على الخريطة يمثل جزيرة صقلية 
رقم(٢)على الخريطة يمثل مركز علمي بغداد في العراق 

 
١-بالد الشام باستخدام الرمز 

٢- املحيط الهندي بالرمز 

ي- علل ملا يلي 
١-اهتمت الدولة االسالمية بقطاع الصناعة اهتماماً كبيراً. 

- من اجل استثمار املوارد الطبيعية املتوفرة بها 

٢-ُسميت صناعة األرابيسك بهذا االسم. 

نسبة الى العرب 

٣-لقيت التجارة تشجيعاً كبيراً في الحضارة االسالمية. 

- لدورها الكبير في التبادل التجاري مع املناطق املجاورة 

- وإلسهامات في نشر الدين االسالمي 

١ ٢



اجب عن االسئلة التالية: 

١-ما أسس الحضارة االسالمية. 

-الدين االسالمي.        -اللغة العربية.     -الحضارات االخرى 

٢-ما النتائج املترتبة على اندماج الشعوب االخرى مع العرب. 

- تنوع الثقافات والعلوم والفنون 

-تطور الحضارة االسالمية وتطور العلوم العقلية والعلوم النقلية 

٣-اذكر موارد بيت مال املسلمني. 

- الزكاة.   -الخراج.         -الوقف االسالمي.          -الجزية 

٤-ما هي املظاهر العمرانية للدولة االسالمية. 

 -األسوار.  -  القباب. -  املآذن. -  املنابر. -  الزخارف 

٥-اذكر ابرز املظاهر الحياة االجتماعية. 

-االحتفال باالعياد كعيد الفطر واألضحى 
-سماع القصص والحكايات 

٦-ما العوامل التي ساعدت على ازدهار العلم وظهور العلماء. 

-تشجيع العلماء ورعاية وتمويل القيادات السياسية. 
-التنافس العلمي بني الدول االسالمية. 

-حركة التعريب. 
-الرخاء اإلقتصادي. 

٧- عدد  الشعوب التي كونت الحضارة االسالمية. 

- العرب.    -الفرس.  -الترك.   -االفارقة.- اآلسيويني. -الهنود.- االوربيون 



٨-ما اهم املراكز العلمية في الحضارة االسالمية. 

- املسجد الحرام في مكة املكرمة واملسجد النبوي في املدينة املنورة 
-  بيت الحكمة في بغداد 

- املرصد الفلكي في مراوغة في اذربيجان 
- مجمع باي كاليان في مدينة بخارى في اوزباكستان 

٩-اذكرإسهامات علماء الحضارة االسالمية في نهضة الحضارة االوربية. 

- في مجال الفلسفة اثر كتاب الهندسة للفيلسوف الكندي في العالم االنجليزي روجر 
بيكون  في القرن ٧م. 

- في مجال الجغرافيا قرأ االوربيون كالم االدريسي وغيره من الجغرافيون فركبوا البحر 
واكتشفوا األمريكتنَي . 

- في مجال استخراج املياه الجوفية استفادت الحضارة األوربية من شبكة موارد املياه 
الجوفية التي اقامها املسلمون. 

-استفاد االوربيون من طريقة املسلمون في نقل الرسائل جواً عن طريق الحمام الزاجل. 

١٠-ما اهم املناصب السياسية واإلدارية في الدولة االسالمية. 

- الوزير.    -الوالي.   -الحاجب.   -القاضي 

١١-اذكر جهود املسلمني في الزراعة. 

- شق القنوات املائية والترع. 
-إقامة السدود. 

- تنظيم وسائل الري 

١٢-ما الصناعات التي قامت في عهد الدولة االسالمية. 



-صناعة األسلحة.  -  صناعة السفن.-  صناعة الورق.  -صناعة األدوية.- املنسوجات   
األرابيسك -صناعة الخزف واملعادن 

               

١٣-اذكر  جهود املسلمني قديماً في استخراج املياه الجوفيه . 
-شق القنوات 

-مد املجاري الجوفية تحت االرض بطريقة هندسية 

١٤-خصائص الحضارة االسالمية 
-حضارة تسامح 

-حضارة إيمان وعمل 
-حضارة إنسانية 

-حضارة عاملية 
-حضارة شمولية 

عرف املفاهيم التالية: 

١-الزكاة: 
ركن من اركان االسالم يخرجها املسلمون األغنياء للمستحقني من الفقراء. 

٢-الخراج: 
ضريبة االرض الزراعية التي تخرج مبلغاً معيناً من ناتج املحصول الزراعي. 

٣-الجزية: 
مبلغ مالي يدفعه الرجال الغير مسلمني من أهل الذمة ممن هم قادرون على حمل السالح 

نظير حماية الدولة لهم. 

٤-الوقف االسالمي: 
عبارة عن صدقة جارية يوقفها املرء في حياته لوجوه الخير والبر. 

٥-الحضارة االسالمية: 
كل مايطرأ على املجتمع من تقدم وتطور ورقي سواء في الجانب املادي او الروحي. 

٦-الفسيفساء: 
مجموعة من مكعبات الزجاج امللون والشفاف وقطع من الحجر األبيض واالسود. 



٧-القصور: 
مقر الحاكم واملكان الذي يضم املؤسسات اإلدارية. 

٨-دمشق: 
 نوع من الحرير الذي اشتهرت به تلك املدينة قبل االسالم. 

٩-أهل الذمة: 
هم النصارى واليهود الذين ظلوا على دينهم مع دفع الجزية. 

١٠-البيمارستات: 
دار املرضى او املستشفى ومراكز الصيدلة والتحاليل وصناعة االدوية. 

مع متنياتنا لكم بالتوفيق 
اعداد: انوار احلربي


