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 املقدمة

يخدم املعلم في تحضير ، الىهذا العمل إهداء إلى اخواننا الطلبة وأولياء األمور واملعلمين وهو خالص لوجه هللا تع

وللطالب في استذكار  ،الدروس واعداد األسئلة واالمتحانات واستحضار املعلومة كما يخدم املعلمين الجدد في ذلك

كما يساعد أولياء االمور في تخفيض املصاريف  ،الدروس واملراجعة ومعرفة طرق صياغة االسئلة والتدريب عليها

ال يغني عن كتاب املادة الدراسية والذي يعتبر املرجع األول الدليل خصوصية، وهذا الدراسية والحد من الدروس ال

 للطالب واملعلم.

 .الفنين ومدراء املدارس وإدارة املناهج للموجهينوال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الشكر 
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 (11 – 11ص ) دولة الخلفاء الراشدين  الثاني/الفصل 

 :جيداً ثم أجب عما يلي العالم اإلسالمي الحظ خريطة السؤال األول/

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (82)ص                  (.1)موقع نيسابور على الخريطة يمثله الرقم 

  (82)ص                                     (.2) يمثله الرقمعلى الخريطة موقع خراسان 

 (82)ص       .(3)الرقم  على الخريطة يمثلهقزوين موقع بحر 

  (82)ص                               (.4)يمثله الرقم على الخريطة الخليج العربي 

 (12)ص       .(5) موقع سجستان على الخريطة يمثله الرقم 
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 (48)ص          السؤال الثاني/ أكمل بيانات المخطط التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكمل العبارات التالية: /السؤال الثالث

 (88)ص                                             هـ.32فيه الحكم سنة  الخليفة عثمان بن عفان  الذي تولى فيه العام-1

 (88ص)                                    أبو بكر الصديق.يسمي  الخليفة الذي أسلم على يديه الخليفة عثمان بن عفان -2

 (88)ص                                                   .عثمان بن عفان هـ يسمي 6سفير المسلمين لدي قريش في سنة -3

 (88)ص                                              .عثمان بن عفان الخليفة الذي أمر باآلذان األول ليوم الجمعة يسمي -4

 (88)ص                                                                       هـ .23 عام  عثمان بن عفان  فترة خالفة انتهت-5

                  المعركة التي انتصر فيها المسلمون على الجيش البيزنطي وقتل فيها القائد البيزنطي جريجور تسمى-6

 (82ص)                                                                                                                             العبادلة.

 (82ص)                       الوليد بن عقبة.أرمينيا يسمي  الستعادة القائد المسلم الذي كلفه الخليفة عثمان بن عفان -7

 (82)ص                         .عبد هللا بن الزبيرجريجور في معركة العبادلة على يد القائد المسلم قتل القائد البيزنطي -8

 (82)ص                                                    .الوليد بن عقبةهـ يسمي 24القائد المسلم الذي ضم أذربيجان سنة -9

تحويل الحمالت االستكشافية إلي فتح دائم مستقر في بعض المناطق يسمي  القائد المسلم الذي يعود إليه الفضل في-11

 (82ص)                                                                                                                  عبد هللا بن عامر.

 (82)ص            معاوية بن أبي سفيان. البحر يسمى بغزوعفانالخليفة عثمان بن بالد الشام الذي سمح له  والي-11

 (82)ص                                                                  م. 946هـ / 28التي فتحت فيها جزيرة قبرص  السنة-12

 (84)ص                 .الصواري معركة ذاتهـ تسمى 34فيها المسلمون على الروم بحراً عامالتي انتصر  المعركة-13

 (84)ص                    عبد هللا بن سعد بن أبي السرح. مي في معركة ذات الصواري يسمىاألسطول اإلسال قائد-14

ً  الخليفة-15  (84)ص                        .عثمان بن عفانالخليفة  للوحي وأمينا ألبي بكر وعمر يسمى الذي كان كاتبا

 مقتل عثمان خراسانفتح  اصطخرفتح  غزو قبرس نيسابورفتح  فتح الري

 هـ23 هـ22
 هـ35 هـ22 هـ33 هـ22
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 (84)ص                  . عثمان بن عفان وزعها على الواليات واألمصار يسمىي استنسخ المصاحف والذ الخليفة-16

 (83ص)                                            . على بن أبي طالب بأول فدائي في اإلسالم يسمىلقب  الخليفة الذي-17

 (83ص)                                                   هـ.23خالفة ال الذي تولي فيه الخليفة علي بن ابي طالب  العام-18

 (83)ص                                                                        .هـ 44عام  على بن أبي طالب  انتهت خالفة-19

 (89)ص                                                                              . هـ29 فيه معركة الجمل حدثتالذي  العام-21

 (89ص)                                                      . الفرات يسمىعلى نهر  المكان الذي درات فيه معركة صفين-12

 (89)ص                   . الخوارجلمحاربتهم تسمى  واضطر الفرقة التي انشقت على الخليفة على بن أبي طالب -22

 (88)ص                                                    عبد الرحمن بن ملجم. ىيسم طالب الخليفة على بن أبي  قاتل-32

 

   . وعلى بن أبي طالب لكل من الخليفة عثمان بن عفانكون بطاقة تعريفية  الرابع/السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اف بن قصي،ة بن عبد شمس بن عبد منبن عفان بن أبي العاص بن أمي نالخليفة عثما

م، أسلم على يد أبو بكر الصديق، اشتهر بالفقه 576بخمس سنوات  ولد بعد رسول هللا 

 إلي قريش في صلح الحديبية،لقب بذو النورين وكان سفير الرسول  والحياء والكرم،

، اشتر بئر الرومة وجهز جيش وهو راض عنهم أحد الستة الذين توفي الرسول 

 (88)صول بالجمعة.                                           العسرة وأمر باآلذان األ

 

بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب  الخليفة علي

القرشي، ولد قبل البعثة النبوية بعشر سنوات، أول فدائي في اإلسالم، من أهل الشورى 

بالعديد من الصفات الحميدة  ، اتصفللخالفة الذين رشحهم عمر بن الخطاب 

                  (83)صكالشجاعة واحترامه للعهود وفصاحة اللسان والزهد واألمانة والعلم.       
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 وما المناسبة: خامس/ من قائل العباراتالالسؤال 

 (88)ص                                           " أال أستحي من رجل تستحي منه المالئكة " -8

 .القائل: الرسول  -

 . بعثمان بن عفان.المناسبة: إشادة الرسول  -

 (88)ص                                             " ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم" -3

 .القائل: الرسول  -

 لجيش العسرة. المناسبة: تجهيز عثمان بن عفان -

" إنكم في دار قلعة وفي بقية أعمار فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه. فلقد أتيتم صبحتم أو مسيتم أال وإن  -2

 ( 88)ص                                                     .إلخ"الدنيا طويت على الغرور فال تغرنكم الحياة الدنيا .............

 .القائل: الخليفة عثمان بن عفان  -

 للخالفة بعد مبايعة أهل الشورى له. المناسبة: تولية عثمان بن عفان  -

يه اليقين قلة " إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، إن ركن خرق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد ف -4

 (82)ص                                                    والشك كثرة، هم فيه كدود على عود إن مال غرق وإن نجا برق"

 القائل: عمرو بن العاص. -

 أن يصف له البحر. عمر بن الخطابالمناسبة: عندما طلب منه الخليفة  -

 (82)ص                                            يه مسلما أبداً""ال والذي بعث محمدا بالحق ال أحمل ف -3

 .القائل: الخليفة عمر بن الخطاب  -

 المناسبة: عندما طلب معاوية بن ابي سفيان أن يغزو الروم عن طريق البحر. -

 (82)ص                             " ال تنتخب الناس وال تقرع بينهم خيرهم فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه" -9

 .القائل: الخليفة عثمان بن عفان -

 .المناسبة: عندما عرض عليه معاوية بن أبي سفيان غزو الروم عن طريق البحر -

" قتلوه وإنه وهللا ألوصلهم للرحم وأتقاهم للرب، ثم هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين توفي  -8

 (84)ص                                                                         رسول هللا وهو عنهم راض"

 .القائل: السيدة عائشة  -

 على يد الثوار. المناسبة: مقتل عثمان بن عفان  -
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 (83)ص                                        " ليس لكم من الحكم"-8

 القائل: على بن أبي طالب  -

 عند مبايعته بالخالفة. المناسبة: -

يابني ال ال تخوضوا دماء المسلمين خوضاً تقولون قتل أمير المؤمنين، أال ال تأخذوا بي إال قالتلي، انظروا إذا أنا  "-6

 (88)ص                                                                         مت من ضربته هذه فاضربوه وال تمثلوا به......"

 . القائل: الخليفة على بن ابي طالب  -

 هـ. 41رمضان سنة  17المناسبة: عندما طعنه عبد الرحمن بن ملجم في  -

 علل لما يأتي: السادس/السؤال 

 (88)ص        النورين. بذي عثمان بن عفان تسمية-8

 السيدة رقية وبعد وفاتها تزوج السيدة أم كلثوم. لزواجه من ابنتي الرسول  -

 (82)ص          غزوة العبادلة بهذا االسم. سميةت-3

 بسبب كثرة من اشترك فيها من أبناء الصحابة ويحملون اسم عبد هللا. -

 (82)ص       .الخطابأرمينيا بعد استشهاد عمر بن  ارتداد-2

  حاميتها. ضعف-1

 قلة عدد الحامية.-2

 في التخلص من المسلمين. رغبتهم-3

 خالفة.البالد عن مركز ال بعد-4
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 (83)ص         بين ما يلي: قفر /السابعالسؤال 

 عمال الخراج أمراء األمصار

 حكام الواليات الذين عينهم عثمان بن عفان 

 إلدارة شئون تلك الواليات.

لتولي  العمال الذين عينهم الخليفة عثمان بن عفان 

 عملية جمع الخراج من الواليات المفتوحة.

 

 (82ص)                                                                كل مما يلي:قارن بين  /منالثاالسؤال 

 من ركوب المسلمين البحر. وموقف الخليفة عثمان بن عفان  الخليفة عمر بن الخطاب  موقف-أ

 وجه المقارنة

من ركوب  موقف الخليفة عمر بن الخطاب

 البحر
 من ركوب البحر عفان موقف الخليفة عثمان بن 

 

 ركوب البحر

عارض ركوب المسلمين للبحر بعد استشارة 

 عمرو بن العاص.

قبل بركوب المسلمين البحر ولكنه اشترط أال يجبر 

 الناس على ركوب البحر.

 

 

 (89ص)     .من حيث السنة والمكان واألطراف واألسباب والنتائج والنهروان الجمل وصفين معركة-ب

 معركة النهروان معركة صفين معركة الجمل نةوجه المقار

 هـ38 هـ36 هـ36 السنة

 بين بغداد وحلوان على نهر الفرات على مقربة من الكوفة المكان

 

 األسباب

رفض السيدة عائشة وطلحة بين عبيد -

هللا والزبير بن العوام مبايعة على بن 

 بالخالفة. أبي طالب

لرفض معاوية ابن ابي -

لشام مبايعة سفيان والي ا

الخليفة على بن أبي طالب 

بالخالفة 

رفض الخوارج القبول -

 بالتحكيم بعد معركة صفين.

 

 

 النتيجة

 انتصار على بن أبي طالب.-1

مقتل طلحة بن عبيد هللا والزبير بن -2

 العوام.

إلى المدينة  عودة السيدة عائشة-3

 المنورة.

انتصار على بن أبي - اللجوء للتحكيم-

 .على الخوارجطالب 
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 :من أسئلة التالية ثم أجب عما يليها / أقرأ الفقراتالتاسعالسؤال 

وإن الدنيا طويت  . فلقد أتيتم صبحتم أو مسيتم االفي قلعة وفي بقية أعمار فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه أنكم-أ

روا بمن مضي ثم جدوا وال تغفلوا فإنه ال يغفل على الغرور فال تغرنكم الحياة الدنيا وال يغرنكم باهلل الغرور. واعتب

 (88)ص                                        عنكم، أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها.... اطلبوا اآلخرة"

                             من صاحب هذه الخطبة. -8

 .الخليفة عثمان بن عفان  -

                                              جاءت في هذه الخطبة.عدد أهم الوصايا التي  -3

 بعمل الخير. المبادرة-أ

 الغرور بالحياة الدنيا. عد-ب

 العبرة بمن مضي. أخذ-ج

 في العمل وعدم الغفلة. الجد-د

ض أدوها إلي هللا سبحانه الفرائ" إن هللا عز وجل أنزل كتاباً هادياً بين فيه الخير والشر فخذوا بالخير ودعوا الشر. -ب

ينتظر الناس آخراهم اتقوا هللا  فإنماوتعالي يؤدكم الجنة ...... والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إال بالحق..... 

عن البقاع والبهائم وأطيعوا هللا عز وجل وال تعصوه وإذا رأيتم الخير  حتىعباد هللا في عباده وبالده، إنكم مسئولون 

 (83)ص                                                                             " إذا رأيتم الشر فدعوه......فخذوا به و

 من صاحب هذه الخطبة.-8

 .الخليفة على بن ابي طالب  -

 عدد أهم الوصايا التي جاءت في الخطبة.-3

 األخذ بالخير والبعد عن الشر. -أ

 ضرورة أداء الفرائض. -ب

 عة هللا عز وجل وعدم عصيانه.ضرورة طا -ج
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 (844 – 68)ص      م(834 –م 998هـ( ) 823 -هـ 48الدولة األموية ) /الثاني الفصل

 

 الحظ خريطة العالم اإلسالمي جيداً ثم أجب عما يلي:/ السؤال األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (63)ص       (.1)يمثلها الرقم على الخريطة بالد ما وراء النهر 

  (63)ص         (.3)يمثله الرقم على الخريطة خوارزم 

  (64)ص                .(2)يمثله الرقم على الخريطة بحر العرب 

 (64)ص                                .(4)الرقم  ايمثله على الخريطة مدينة القيروان 

  (64)ص        (.5)يمثله الرقم على الخريطة بحر الظلمات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

4 

5 1 

2 
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 صنف المدن التالية إلي مؤسسيها وفقا للجدول التالي: /الثانيالسؤال 

 تونس ( –) القيروان 

 مؤسسها المدينة

 عقبة بن نافع الفهري القيروان

 حسان بن النعمان تونس

 :أكمل العبارات التالية /الثالثالسؤال 

 (68)ص             معاوية بن أبي سفيان. ىالدولة األموية يسم مؤسس-1

  (68)ص      عام الجماعة. ىعن الخالفة لمعاوية بن ابي سفيان يسم الذي تنازل فيه الحسن بن على  العام-2

 (68)ص           دمشق. ىتسم التي اتخذها معاوية بن أبي سفيان عاصمة لدولته المدينة-3

شرقا بينما وصلت غربا  ى الصينوصلت إلالدولة اإلسالمية أقصي اتساع لها في عهد الدولة األموية حيث  بلغت-4

  (68)ص                                                                                            ا.جنوب غرب فرنسإلى 

  (63)ص          الحجاج بن يوسف الثقفي. ىالعراق الذي تم في عهده فتح بالد ماوراء النهر يسم والي-5

 (63)ص              عاما. 64كم الدولة األموية للعالم اإلسالمي فترة ح بلغت-6

 (63)ص                خليفة. 84عدد خلفاء الدولة األموية -7

 (62)ص  المنجنيق المسمي العروس.ستخدمها محمد بن القاسم في حصار حصن الديبل إالعسكرية التي  اآللة-8

  (62)ص          داهر ملك بالد السند.لثقفي بعد سقوط حصن الديبل الذي قتل على يد محمد بن القاسم ا الملك-9

 (62)ص             .كاشغرى التي جعلها قتيبة بن مسلم قاعدة إسالمية تسم المدينة-11

 (62)ص           .الديبل ىالتي حاصرها محمد بن القاسم الثقفي وفتحها بعد قتال عنيف تسم المدينة-12

 (62)ص            داهر.  ىالذي قتل على يد محمد بن القاسم الثقفي يسمبالد السند  ملك-13

 (62قند.)ص ىالصغيرة التي دارت فيها معركة حامية بين محمد بن القاسم الثقفي وداهر ملك السند تسم البلدة-14

 (64)ص            القيروان. ىالتي أنشأها عقبة بن نافع وجعلها قاعدة إسالمية في افريقيا تسم المدينة-15

  تلمسان. ىالتي استولي عليها أبو المهاجر دينار خالل المرحلة الثالثة من مراحل فتح بالد المغرب تسم المدينة-16

 (63)ص    طنجة. ىالمحيط األطلسي تسمالتي وصل إليها عقبة بن نافع على  المدينة-17

 (63)ص      .ودةته ىهـ تسم64التي استشهد عندها عقبة بن نافع سنة  المدينة-18

 (63)ص     كسيله. ىالبربر الذي قتل علي يد زهير بن قيس البلوي يسم قائد-19

 (63)ص   الكاهنة. ىهـ تسم 74البربر التي قتلت على يد حسان بن النعمان سنة  زعيمة-21

 (63)ص      تونس. ىالمدينة التي أسسها حسان بن النعمان تسم-21

 (63)ص   سبته. ىعصت على موسي بن نصير في بالد المغرب تسمالوحيدة التي است المدينة-22

 (69)ص  .طريف بن مالك ىالقائد المسلم الذي أرسله موسي بن نصير الستكشاف بالد األندلس يسم-23

 (68)ص             طارق بن زياد. ىالذي أرسله موسي بن نصير لفتح بالد األندلس يسم القائد-24

 (68)ص  .طليطلة ىارق بن زياد بعد انتصاره على القوط في معركة شذونة تسمالتي فتحها ط المدينة-25

 (68)ص   طلبيرة. ىالتي تقابل فيها موسي بن نصير مع قائده طارق بن زياد تسم المدينة-26

 (68)ص            .جبال البرانس ىالتي تخطتها الجيوش اإلسالمية من أجل فتح بالد غالة تسم الجبال-27

 (68)ص           .عبد الرحمن الغافقي ىالمسلم الذي دخل بالد غالة واتجه بقواته نحو مدينة بوردو يسم دالقائ-28

 (68)ص   .تور بواتييه ىالتي توقفت عندها الفتوحات اإلسالمية في بالد غالة تسم المعركة-29

 (66عمر بن عبد العزيز)ص ىية يسماألموي الذي ظهرت بعد وفاته العصبية القبلية بين القيسية واليمن الخليفة-31

 (66)ص         .مروان بن محمد ىخلفاء الدولة األموية والذي فشل في إخماد ثورة العباسيين يسم آخر-31

 (844)ص                        عمر بن عبد العزيز. ى األموي الذي لقب بخامس الخلفاء الراشدين يسم الخليفة-32

ً واألموي الذي  الخليفة-33                        (844)ص        . كعبد الملالوليد بن ى يسم صلت الفتوحات في عهده للصين شرقا

                       (844)ص                             . كالوليد بن عبد الملى يسم افتتحت االندلس في عهدهاألموي الذي  الخليفة-34
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  :علل لما يأتي الرابع/السؤال 

 (68)ص    بي سفيان. أعن الخالفة لمعاوية بن  بي طالب أالحسن بن على بن  تنازل-8

 بسبب كرهه للحرب وحرصه على حقن دماء المسلمين وتجنب الفتنة.-

  (68)ص                   هـ بعام الجماعة.48العام  تسمية-3
  .ين، بعد تنازل اإلمام الحسن بن علي بن ابي طالبالمسلمين على اختيار معاوية بن أبي سفيان خليفة للمسلم الجتماع-

 (64)ص          البربر بهذا االسم. تسمية-2

 ألنهم كانوا يتفوهون بكلمات غير مفهومة للعرب. -

 (69)ص          .فتح المسلمين لبالد المغرب تأخر-2

 بأس القبائل البربرية. قوة-أ

 الدولة البيزنطية للبربر. مساعدة-ب

 تضاريس بالد المغرب. وعورة-ج

ً  يعتبر-4 ً  فتح بالد األندلس تاجا  (69)ص                  . لفتوحات المسلمين غربا

 ألنه كان فتحا رائعا من الناحية العسكرية وامتد به اإلسالم إلي داخل القارة األوروبية. -

 (69)ص           المسلمين بفتح بالد األندلس.  قيام-3
 نشر اإلسالم. األسباب الدينية:-أ

 حماية بالد المغرب من خطر القوط. األسباب العسكرية:-ب

 (69)ص                   توغل حملة طريف بن مالك في أرض األندلس.  عدم-3

- ً  على سالمة الجيش اإلسالمي. ألنها حملة استكشافية فقط، حيث اشترط الخليفة الوليد بن عبد الملك ذلك حرصا

 (68)ص               هـ. 884المية في أوروبا بعد معركة تور بواتييه الفتوحات اإلس توقف-9

 بسبب األوضاع الداخلية في الدولة األموية.-أ

 عالن استقالل األندلس.إقيام الدولة العباسية ثم -ب 

 (884)ص                . سم بالط الشهداء على معركة توربواتيهإالمسلمون  يطلق-8

 ثرة من استشهد من المسلمين فيها.ى الطريق الروماني المبلط الذي يسميه المسلمون بالبالط ولكألن المعركة وقعت عل-

 اكتب فيما يأتي: خامس/السؤال ال

 (68)ص     المظاهر السياسية التي استحدثها معاوية بن ابي سفيان في الدولة اإلسالمية.-8

 اتخاذ دمشق عاصمة للدولة اإلسالمية.-أ

 م وراثي من خالل تولية العهد الذي يصبح خليفة بعد وفاة الخليفة الحالي.أصبح نظام الحك-ب

 دون العديد من الدواوين.-ج

 (63)ص      العالقة بين استقرار الدولة وحركة الفتوحات اإلسالمية.-3

لما عالقة مطردة كلما كان هناك استقرار داخل الدولة استمرت الفتوحات وزادت مساحة األراضي المفتوحة، وك-

 اضطربت األمور داخل الدولة توقفت الفتوحات.

 (62)ص         خطة قتيبة بن مسلم في الفتوحات.-2

 توجيه الضربات السريعة على األعداء.-أ

 اهتمامه بنشر اإلسالم.-ب
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 (63)ص    اآلثار التي ترتبت على سياسة اللين التي اتبعها أبي المهاجر دينار مع البربر.-4

 من البربر. سالم العديدإ-أ

 الوصول إلى عمق غرب افريقيا في تلمسان في الجزائر.-ب

 سالم كسيله زعيم البربر.إ-ج

 (69)ص        دور طريف بن مالك في فتح بالد األندلس.-3

 .هـ91عبر المضيق ونزل جزيرة الس بالوس ثم المدينة التي سميت باسمه مدينة طريف-أ

 للفتح اإلسالمي.أعد تقريرا أكد فيه جاهزية األندلس -ب

 :ما يليعرف  السادس/السؤال 

 (63)ص            :بالد ما وراء النهر-8

والتي  المدن،هي تلك المناطق الواقعة شرق نهر جيحون في آسيا الصغرى وتضم بخاري وسمرقند وبيكند وغيرها من 

 تم فتحها في عهد الخيفة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك.

 (64)ص             :د المغرببال-3

  .منطقة شمال أفريقيا من ليبيا حتى المحيط األطلسي

 : البربر-2

القبائل التي سكنت شمال أفريقيا حتى المحيط األطلسي، أطلق عليهم العرب اسم البربر بسبب ألنهم يتفوهون بكلمات 

 (64)ص           غير مفهومة للعرب. 

 (68)ص                       :بالد الغال-4

 هي فرنسا الحالية التي تقع شرق جبال البرانس.

 (66)ص             :الموالي-3

 المسلمون من غير العرب الذين دخلوا اإلسالم بعد فتح بالد فارس ومصر والمغرب وغيرها من األمصار. 

 بالد األندلس: -9

 (848)ص    بانيا والبرتغال. شبه جزيرة أيبريا التي تقع في جنوب غرب أوروبا وتضم دولتي اس

 

 

 فرق بين ما يلي: بع/السؤال السا

 (63)ص    .أسس اختيار الخليفة في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الدولة األموية-أ

 في عهد الدولة األموية في عهد الخلفاء الراشدين

 

 عن طريق البيعة والشورى واالنتخاب.

 

 

 عن طريق الوراثة ووالية العهد.
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 ما يلي حسب الجداول التالية:قارن بين  الثامن/السؤال 

 (62-63)ص        لسنة وأهم المناطق التي فتحها.اد ما وراء النهر من حيث مراحل فتح بالقادة -أ

 المناطق التي فتحها السنة القادة

المهلب بن ابي 

 صفرة
 طبرستان -جرجان  –خوارزم  –إقليم الصغد  هـ78

مسلم قتيبة بن 

 الباهلي
 كاشغر -فرغانه  –سمرقند  –تومشكت  –بيكند  -بخاري –طخرستان  هـ 86

محمد بن 

 القاسم الثقفي
 الديبل –مكران  هـ89

 

 (63- 64)ص                             القائد والسنة وأهم إنجازاته.ث مراحل فتح بالد المغرب من حي-ب

 أهم إنجازاته السنة القائد  المراحل

 م 665هـ /  45 معاوية بن حديج المرحلة األولي

 استطاع أن يفتح قرطاجنة.-1

فتح بنزرت واشتبك مع القوات البيزنطية -2

 وانتصر عليها.

 عاد لمصر وأصبح واليها.-3

 م669هـ / 49 عقبة بن نافع الفهري المرحلة الثانية

 فتح أفريقيا الغربية.-1

دة عربية هـ لتكون قاع51بناء مدينة القيروان -2

 إسالمية.

 م 674هـ /  55 أبي المهاجر دينار المرحلة الثالثة

 استطاع أن يستولي على مدينة تلمسان.-1

 القضاء على مواقع الروم.-2

 الصلح مع القبائل البربرية وقائدها كسيله.-3

 م 681هـ /  62 عقبة بن نافع الفهري المرحلة الرابعة

 الوصول إلى مدينة طنجة.-1

واستشهد في معركة  عودته،مع البربر في  اشتبك-2

 هـ.64تهوده عام

 م 683هـ / 64 زهير بن قيس البلوي المرحلة الخامسة
 تحرير القيروان من البربر.-1

 قطع عليه البيزنطيون الطريق وقتلوه.-2

 م 693هـ /  74 حسان بن النعمان  المرحلة السادسة

 أعاد سيطرت المسلمين على المغرب.-1

 صار على الكاهنة زعيمة البربر.االنت-2

 أنشأ مدينة تونس.-3

 أسس المسجد الجامع واهتم بنشر اإلسالم.-4

 اهتم بنشر اللغة بين البربر ووزع الفقهاء.-5

 موسي بن نصير  المرحلة السابعة
هـ / 92 -هـ  85

 م711 –م  714

تمكن من فرض السيطرة على جميع أرجاء -1

 المغرب إال مدينة سبته.

 يين القائد طارق بن زياد على حامية طنجة.تع-2

 

 

 

 

 

http://www.q84s.com/
https://www.instagram.com/social_ar/
q84s@hotmail.com%20%20%20


 

  اإلسالميتاريخ الليل د                                                  وزارة التربية

 للصف الحادي عشر األدبي                             منطقة الفروانية التعليميةاإلدارة العامة ل

 الثانيالفصل الدراسي                                            مدرسة ابن العميد الثانوية بنين

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             www.q84s.comبوحشاد                                               أحمد د.م رئيس قسم االجتماعيات + –أ/ سعود المونس  اعداد: 
  :social_arInstgram@رئيس قسم االجتماعيات                                   –سعود المونس أ/  واخراج المذكرات اشراف 

    q84s@hotmail.comلالستفسار                                                                                     جميع الحقوق محفوظة مراجعة

 

م 
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4
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 (68 – 69ص )            القائد والسنة وأهم أحداثها.والد األندلس من حيث المرحلة مراحل فتح ب-ج

 أهم أحداثها السنة القائد المرحلة

 م 711هـ /  91 طريف بن مالك االستكشاف

عبر المضيق ونزل جزيرة الس بالوس ثم المدينة -1

 .هـ91تي سميت باسمه مدينة طريفال

أعد تقريرا أكد فيه جاهزية األندلس للفتح -2

 اإلسالمي.

 م 711هـ / 92 طارق بن زياد الفتح

استطاع طارق بن زياد عبور المضيق الذي سمي -1

 .باسمه )مضيق جبل طارق(

 .استولى على مدينة قرطاجنة-2

 ثم الجزيرة الخضراء.

في معركة شذونة تقابل مع ملك القوط لذريك -3

 )معركة وادي لكة(.

انتصر المسلمون واستولوا على عاصمة القوط -4

 .)طليطلة(

 م 714هـ /  95 موسي بن نصير استكمال الفتح

عبر موسى بن نصير من المغرب إلى -1

 هـ الستكمال الفتح.95األندلس سنة 

وسار في طريق غير طريق طارق بن -2

 زياد لفتح مناطق جديدة.

بيلية ثم مارده ووصل إلى مدينة فتح اش-3

 طلبيرة حيث التقى مع طارق بن زياد.

 والنتائج. والقادة السنة واألطراف من حيث شذونة ومعركة بالط الشهداء معركة-د

 (68)ص بالط الشهداء (68)ص شذونة وجه المقارنة

 م732هـ / 114 م711هـ / 92 السنة

 جهالفرن &المسلمون القوط &المسلمون  األطراف

 شارل مارتل &عبد الرحمن الغافقي لذريق &طارق بن زياد القادة

 النتائج

 .لذريق ملك القوط مقتل-1

الجيوش اإلسالمية لفتح المدن  اندفعت-2

 األندلسية.

 مدينة طليطلة عاصمة القوط. فتح-3

المسلمين واستشهاد عبد الرحمن  هزيمة-1

 الغافقي.

 .الفتوحات اإلسالمية في أوروبا توقف-2
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 عدد ما يلي: التاسع/ السؤال 

 (68)ص     هـ. 63العوامل التي ساعدت المسلمين على االنتصار في شذونة سنة -أ

 ارتفاع الروح المعنوية.-1

 حسن التخطيط للمعركة.-2

 اضطراب األوضاع الداخلية في األندلس.-3

 كفاءة القائد طارق بن زياد.-4

 ية.دعم الخالفة للجيوش اإلسالم-5

 (68)ص       التي ترتبت على معركة شذونة )وادي لكة(. النتائج-ب

 المسلمين على القوط الغربيين. انتصار-1

 لذريق ملك القوط الغرببين في المعركة. مقتل-2

 طليطلة عاصمة دولة القوط الغربيين في يد المسلمين. سقوط-3

 (66-68)ص                                                                        التي أدت إلي سقوط الدولة األموية. العوامل-ج

 تعصب األمويين للعنصر العربي على حساب الموالي.-1

 انصراف بعض الخلفاء عن شئون الحكم.-2

 تولية العهد ألكثر من واحد.-3

 ظهور روح العصبية القبلية بين القبائل العربية.-4

 ظهور الثورة العباسية.-5

 لية:دلل على صحة العبارات التا العاشر/السؤال 

 (62)ص   .قتيبة بن مسلم الباهلي دورا هاما في نشر اإلسالم في بالد ما وراء النهر" "لعب-أ

 حركة عمران كبيرة شملت بناء المساجد لتكون مركز اشعاع حضاري وديني. اعتمد-1

 لي اإلسالم بالحكمة والموعظة الحسنة.الفقهاء المسلمون على تلك المناطق لدعوة الناس إ وزع-2

 (62)ص      .اهتمام محمد بن القاسم الثقفي بنشر اإلسالم في بالد السند""-ب

 تمكن من فتح مدينة الديبل ) كراتشي الحالية( وبني بها العديد من المساجد وأسكنها عدد من المسلمين. -

 (68)ص    ."لفتح بالد الغالحمالت المسلمين  حملة عبد الرحمن الغافقي أهم "مثلت-ج

 دخل فرنسا واستولى على مدينة بوردو ثم مدينة تولوز.-1

انتهت بهزيمة  والتي“ توربواتيه” اشتبك ملك الفرنجة شارل مارتل مع عبد الرحمن الغافقي في معركة بالد الشهداء-2

 هـ . 114المسلمين فيها سنة 
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 (838-884)ص       الثالث/ الدولة العباسية الفصل

 الحظ الخريطة جيداً ثم أجب عن األسئلة التالية:/ السؤال األول

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (131)ص                         (1)الرقم  على الخريطة يمثلهاعاصمة الخالفة العباسية 

 (131)ص                (2) الرقم على الخريطة موقع مدينة الفسطاط يمثله 

 (131)ص        (3)الرقم  على الخريطة ثلهحر الخزر يمب 

  (131)ص                       (4)الرقم على الخريطة مدينة دمشق يمثلها 
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  :أكمل العبارات التالية /السؤال الثاني

 (848)ص                              .مروان بن محمد ية والذي هزم في معركة الزاب يسمىخر خلفاء الدولة األموآ-1

 (848)ص                                                       .الخوارج األموية فتنةالفتن التي تعرضت لها الدولة  أعظم-2

 (848)ص                                                  .خراسان في إقليم يسمىاتخذ العباسيون مركزا لهم في الشرق -3

 (848)ص                 . عبد هللا بن على محاربة األمويين يسمىباس السفاح الذي عهد إليه أبو العالقائد العباسي -4

 (848)ص                                          .بو صير األموية تسمىالمدينة التي قضي فيها على آخر خلفاء الدولة -5

 (848)ص                                                     .السفاحهو اللقب الذي أطلق على أول خلفاء الدولة العباسية -6

 (848)ص                    .هـ939 عام هـ حتى132امتد حكم الدولة العباسية للعالم اإلسالمي خالل الفترة من عام -7

 (843)ص                                               .عام 844الفترة الزمنية التي شغلها العصر العباسي األول بلغت -8

 (843)ص                                                                .بغداد عباسيون عاصمة جديدة لدولتهم تسمىاتخذ ال-9

 (843)ص                               . أبو جعفر المنصور ذي بنيت في عهده مدينة بغداد يسمىالخليفة العباسي ال-11

 (843ص)                                                                    . خليفة 38عدد خلفاء العصر العباسي الثاني -11

 (843)ص                                                               . المغول التي أسقطت الدولة العباسية تسمى القوة-12

 (843)ص                          . م8338هـ الموافق 939م الي سقطت فيه الخالفة العباسية على يد المغول العا-11

 علل لما يأتي: /السؤال الثالث

 (848ص)                                        وانهيارها. اعتبار عهد مروان بن محمد بداية لسقوط الدولة األموية -8

ثورات ضد الحكم األموي في أنحاء الشام ودبت الفوضى في العراق والجزيرة العربية وكانت أعظمها بسبب انتشار ال-

 فتنة الخوارج.

 (848ص)                                                                         أول خلفاء الدولة العباسية بالسفاح.  تسمية-3

 .خطب خطبة في بداية حكمه للدولة العباسية ختمها بعبارة " أنا السفاح المبين "بسبب ميله إلى سفك الدماء حيث -

 (843ص)                                                              اسهام الدولة العباسية في الفتوحات اإلسالمية. عدم -2

 بسبب تركيزها على الجانب الحضاري بشكل كبير.-

 (843ص)                          باسية.                                                                        سقوط الدولة الع-4

  انغماس بعض الخلفاء في حياة الترف.-1

 تولية العهد ألكثر من واحد.-2 

 تقريب العناصر غير العربية واالعتماد عليها.-3

 ضعف شخصية بعض الخلفاء.-4

 لحركات الشعوبية. ظهور ا-5

 منافسة العلويين.-6

 تعرض العالم اإلسالمي للخطر المغولي والبيزنطي.-7

 

http://www.q84s.com/
https://www.instagram.com/social_ar/
q84s@hotmail.com%20%20%20


 

  اإلسالميتاريخ الليل د                                                  وزارة التربية

 للصف الحادي عشر األدبي                             منطقة الفروانية التعليميةاإلدارة العامة ل

 الثانيالفصل الدراسي                                            مدرسة ابن العميد الثانوية بنين

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             www.q84s.comبوحشاد                                               أحمد د.م رئيس قسم االجتماعيات + –أ/ سعود المونس  اعداد: 
  :social_arInstgram@رئيس قسم االجتماعيات                                   –سعود المونس أ/  واخراج المذكرات اشراف 

    q84s@hotmail.comلالستفسار                                                                                     جميع الحقوق محفوظة مراجعة

 

م 
رق

ة 
ح

صف
- 

1
1

 -
 

ً  كون /السؤال الرابع  (848)ص   الكلمات التالية: فقرة تاريخية مترابطة مستخدما

 قرية بوصير ( –أبو العباس  –الزاب  –مروان بن محمد  –)الخوارج 

يد من ثورات الخوارج ضد الدولة األموية في أثناء حكم مروان بن محمد أخر خلفاء استغلت الجيوش العباسية اندالع العد

الدولة، وانتقلت بسرعة من مدينة إلى مدينة خاصة المدن الكبرى مثل خراسان وغيرها، ووجد الخليفة األموي نفسه 

حيث عهد أبو العباس إلي ابن م،  751هـ الموافق  132محاطا بجيوش العباسيين على نهر الزاب في جمادي األخرة سنة 

عمه عبد هللا بن علي لمحاربة األمويين، حيث استطاع هزيمة مروان بن محمد عند الزاب الصغير، الذي فر إلى فلسطين 

 ومنها إلى مصر حيث قتل عند قرية بوصير في جنوب مصر.

الفترة الزمنية وأهم قارن بين العصر العباسي األول والعصر العباسي الثاني من حيث  /السؤال الخامس

 (843ص )                                                                                 . السمات المميزة لكل منها

 العصر العباسي الثاني العصر العباسي األول العصر

 الفترة الزمنية
 هـ  232-هـ  132

 م865 –م 751 

 هـ 656-هـ  247

 م 1258 –م  865

أهم السمات 

 المميزة

 

 العصر الذهبي استمر لمائة عام.-1

 انتقلت العاصمة إلي بغداد.-2

 عصر القوة واالزدهار للدولة.-3

كان تركيز الدولة على الجانب الحضاري بصورة -4

 كبيرة.

 التصدي لهجات الدولة البيزنطية.-5

 قرون. 4استمر -1

 خليفة. 27بلغ عدد خلفائه -2

ي جهد في مجال تقم الدولة بأ لم-3

 الفتوحات.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.q84s.com/
https://www.instagram.com/social_ar/
q84s@hotmail.com%20%20%20


 

  اإلسالميتاريخ الليل د                                                  وزارة التربية

 للصف الحادي عشر األدبي                             منطقة الفروانية التعليميةاإلدارة العامة ل

 الثانيالفصل الدراسي                                            مدرسة ابن العميد الثانوية بنين

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             www.q84s.comبوحشاد                                               أحمد د.م رئيس قسم االجتماعيات + –أ/ سعود المونس  اعداد: 
  :social_arInstgram@رئيس قسم االجتماعيات                                   –سعود المونس أ/  واخراج المذكرات اشراف 

    q84s@hotmail.comلالستفسار                                                                                     جميع الحقوق محفوظة مراجعة

 

م 
رق

ة 
ح

صف
- 

1
2

 -
 

 (838 – 843الدول المستقلة )ص  /الرابع الفصل

 السؤال األول/ الحظ خريطة العالم اإلسالمي جيداً ثم أجب عما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (131)ص      (5)الرقم  اموقع مدينة قرطبة على الخريطة يمثله 

 (112)ص                          (2)الرقم يمثلها  معركة حطين على الخريطة 

 (123)ص       (3) بحر القلزم على الخريطة يمثله الرقم 

  (122)ص        (4)معركة عين جالوت يمثله الرقم 
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 أكمل المخطط التالي: الثاني/السؤال 

 

 

 أكمل العبارات التالية: /السؤال الثالث

 (843ص)             الدولة األموية في األندلس. تسمى اسيةأول الدول المستقلة التي ظهرت في عهد الدولة العب .1

 (843ص)                      الدولة المملوكية.تسمى أخر الدول المستقلة التي ظهرت في عصر الدولة العباسية  .2

 (848)ص                                   .عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ؤسس الدولة األموية باألندلس يسمىم .3

 (848)ص                       . نفز البربرية هروبه إلى المغرب عند قبيلة تسمى لجأ عبد الرحمن بن معاوية بعد .4

معركة معركة المصارة أو المعركة التي انتصر فيها عبد الرحمن بن معاوية على يوسف الفهري تسمي  .5

 (848ص)                                                                                                                 مسارة.ال

 (848)ص                        .القوط الغربيين األندلس قبل الفتح اإلسالمي تسمى العناصر التي كانت تحكم بالد .6

 (848)ص                                   .قرطبة رحمن بن معاوية عاصمة لدولته تسمىالمدينة التي اتخذها عبد ال .7

ً  22الفترة الزمنية التي استمر فيها حكم عبد الرحمن بن معاوية بلغت  .8  (848ص)                                .عاما

 (848ص)          أبو جعفر المنصور. األندلس إلي الدولة العباسية يسمىالخليفة العباسي الذي حاول إعادة بالد  .9

 (848ص)                          العالء بن المغيث. له أبو جعفر المنصور لألندلس يسمىسي الذي أرسالقائد العبا .11

 (848)ص          .صقر قريشعلى عبد الرحمن بن معاوية بعد هزيمته للعالء بن المغيث هو  أطلقاللقب الذي  .11

 (846ص)                        من الثالث.عبد الرحاألمير األموي في بالد األندلس الذي حمل لقب الخليفة يسمي  .12

 (846)ص                                   م.8428-هـ 433 ه الخالفة األموية في األندلسالعام الذي سقطت في .13

 (846ص)                 .ملوك الطوائف دويالت مستقلة تسمى إلىالفترة الزمنية التي تفككت فيها بالد األندلس   .14

المنصور بن ابي  هـ يسمى422األموية باألندلس سنة  سقطت الخالفة حتىذي استولي على الحكم الشخص ال .15

 (846)ص                                                                                                                   . عامر

 (884)ص                                                                .األمير ألب تكينتأسست الدولة الغزنوية على يد  .16

 (884)ص                                               . السامانيه تسمى غزنهالدولة التي ولت األمير ألب تكين على  .17

 (884)ص  .اصر الدين سبكتكينن الغزنوية بعد وفاة ألب تكين تسمى الشخصية التي آلت إليها األمور في الدولة .18

 (884)ص                            .محمود الغزنوي ذروة ازدهارها في عهد سلطان يسمى بلغت الدولة الغزنوية .19

الدول 

 المستقلة

في 

 الغرب

في الوسط 

 مصر والشام
في 

 الشرق

 الدولة السلجوقية

 هـ233 -هـ 422

 م1333 –م 1332

 الدولة الغزنوية

 هـ512 -هـ 351

 م1112 –م 222

 دولة المماليك

 هـ223 -هـ 241

 م1512 –م 1253

 الدولة األيوبية

 هـ241 -هـ 522

 م1253 –م 1121

 الدولة الفاطمية

 هـ522 -هـ 222

 م1121 –م 232

 الدولة األموية في األندلس

 هـ422 -هـ 131

 م1331 –م 252
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 (884ص)           يمين الدولة وأمين الملة والغازي. هي األلقاب التي حصل عليها السلطان محمود الغزنوي  .21

 (884)ص                              . القادر باهلل ن محمود الغزنوي يسمىالسلطاالخليفة العباسي الذي خطب له  .21

 (884)ص                  لغة األوردو. توحات السلطان محمود الغزنوي تسمىاللغة التي ظهرت في الهند بعد ف .22

 (884)ص            .هورال دة إسالمية في إقليم البنجاب تسمىالمدينة التي جعلها السلطان محمود الغزنوي قاع .23

 (884ص)                                   . إقليم البنجابإسالمية يسمي  واليةاإلقليم الذي جعله محمود الغزنوي  .24

 (888)ص               .معركة داندنقان لة الغزنوية على يد السالجقة تسمىالمعركة التي نتج عنها هزيمة الدو .25

 (888)ص            . مسعود بن محمود الغزنوي الذي هزم في معركة داندنقان يسمى سلطان الدولة الغزنوية .26

 (888)ص                .الدولة السلجوقية الغورية،الدولة سقطت الدولة الغزنوية على يد قوتان كبيرتان هما  .27

 (883ص)                                           .السيدة فاطمة الزهراء بنت النبيينسب الفاطميون نسبهم من  .28

 (883ص)                                                   عبيد هللا المهدي. يسمى الفاطميةالمؤسس الحقيقي للدولة  .29

 (883)ص                    .األغالبة دولةلقضاء عليها في شمال افريقيا تسمى الدولة التي نجح الفاطميون في ا .31

 (883)ص                                            .إبراهيم بن األغلب غالبة على قائد كبير يسمىدولة األتأسست  .31

 (883)ص                                  .هارون الرشيد مؤسس دولة األغالبة في الحكم يسمىالخليفة الذي ثبت  .32

 (883)ص                               رة صقلية.جزيالجزيرة التي قام األغالبة بفتحها في البحر المتوسط تسمي  .33

 (883)ص. الشيعي هللاأبو عبد ىالداعية الذي اعتمد عليه عبيد هللا المهدي في نشر الدعوة في بالد المغرب يسم .34

 (883ص)                                                               المهدية. ألولي للدولة الفاطمية تسمىالعاصمة ا .35

 (883)ص                                       . صقلية لبة بفتحها في البحر المتوسط تسمىالجزيرة التي قام األغا .36

 (882ص)        . المعز لدين هللا الفاطمي ىالخليفة الفاطمي الذي نقل عاصمة الدولة الفاطمية إلى مصر يسم .37

 (882ص)                                                           . عاضدالخليفة ال أخر خلفاء الدولة الفاطمية يسمى .38

 (882)ص                                .صالح الدين األيوبي طت على يديه الدولة الفاطمية يسمىالقائد الذي سق .39

 (882)ص                 م.8888-هـ 398 سقطت الدولة الفاطمية في عام .41

 (388)ص    م.8862هـ /  386الدين األيوبي للدولة األيوبية حتى سنة  استمر حكم صالح .41

 (883)ص        المماليك.سقطت الدولة األيوبية على يد  .42

 (883)ص      م.8334هـ / 632انتهت الدولة األيوبية على يد المماليك في عام  .43

 ي ظهرت فيه:ا لإلقليم الجغرافي الذصنف الدول المستقلة التالية وفق الرابع/السؤال 

األموية في  الدولة -المملوكيةالدولة  –الدولة األيوبية  –الدولة الفاطمية  –الدولة السلجوقية  –الغزنوية  )الدولة

 (843)ص          (دولة األغالبة –األندلس 

 الدول التي قامت فيه اإلقليم

 الدولة السلجوقية –الدولة الغزنوية  الشرق

 الدولة المملوكية –الدولة األيوبية  –ولة الفاطمية الد الوسط )مصر والشام(

 دولة األغالبة. –الدولة األموية في األندلس  الغرب
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 :ما يليعرف  السؤال الخامس/

مجموعة من الدويالت التي أعلنت استقاللها عن الدولة العباسية منها من كان استقاللها استقالال تاما الدول المستقلة: -8

  (843ص)                                                                                     استقاللها استقالال جزئياً.ومنها من كان 

 (848)ص      .أسبانيا والبرتغال الحالية(هي شبه جزيرة أيبيريا ) :األندلس-3

لتاسع الميالدي أسسها إبراهيم ابن األغلب ثبته أسرة حكمت أفريقيا األدنى )تونس الحالية( طوال القرن ا األغالبة:-2

                             قامت بفتح جزيرة ائها بعد وفاته بصورة وراثية وقد الخليفة هارون الرشيد على واليته وانتقل الحكم في أبن

 (883ص)                                                                                                                           صقلية. 

هم مسيحيو أوروبا شنوا عدة حمالت ضد المسلمين. وقد استمرت الحروب الصليبية فترة طويلة ما بين الصليبيون: -4

 (888ص)                أواخر القرن الحادي عشر إلى الثلث األخير من القرن الثالث عشر الستعادة األراضي المقدسة. 

خليط من األتراك والروم واألوروبيون والشراكسة جلبهم الحكام األيوبيون إلى مصر خالل الفترة من القرن المماليك: -3

السادس الهجري حتى منتصف القرن السابع والذين كانوا في أغلب األحيان يتم تربيتهم وفقا لقواعد صارمة في ثكنات 

 (834ص)                  الخارجي في ثكنات عسكرية حتى يضمن والئهم للحاكم. عسكرية، وكان يتم عزلهم عن العالم

جماعات رعوية سكنوا هضبة منغوليا في وسط قارة اسيا، وظهروا كقوة على يد زعيمهم جنكيز خان الذي المغول: -9

وسع والغزو بسبب الجفاف وحد قبائل المغول تحت زعامته واتخذ من مدينة قرة قورم عاصمة لدولته، وقد عملت على الت

 (838)ص                                                                                                                     وقلة المراعي.

دقاق تعود أصول السالجقة إلى القبائل التركية التي تعرف باسم الغز، يرجع نسبهم إلي سلجوق بن السالجقة: -8

 (833ص)             واستطاعت هذه القبائل أن تقيم دولة امتدت حدودها إلي من الصين إلي البحر األسود في وسط آسيا.

دولة فارسية اعتمدت على الجند من الديلم جنوب بحر قزوين ودخلوا في خدمة الخليفة العباسي. الدولة البويهية: -8

 (839)ص                                       وتسلطوا على خلفاء الدولة العباسية. حكموا الجزء الشرقي من الدولة العباسية

هم أشخاص من كبار المماليك أطلق عليهم األتابكة ليكونوا مربيين ألبناء السالطين في القصر ومنحوهم األتابكة: -6

ومن أشهر هذه  ،وسلطانتابكة أصحاب نفوذ اقطاعيات كبيرة مقابل قيامهم برعاية شئون هؤالء األبناء، وصار هؤالء األ

 (838ص)                 األتابكيات أتابكية الموصل التي أسسها عماد الدين زنكي ومن بعده ابنه نور الدين محمود زنكي.

ً  فرق بين الدول المستقلة استقالالً  السؤال السادس/ ً  والمستقلة استقالالً  تاما في الخالفة العباسية  جزئيا

 (843)ص          ر مثال لكل منها.مع ذك

ً  الدول المستقلة استقالالً  ً  الدول المستقلة استقالالً  تاما  ذاتيا

ن هي تلك الدول التي نافست الدولة العباسية حتى أ

ومثال على ذلك  باسمه،هناك من أعلن قيام خالفة 

 الدولة األموية باألندلس والدولة الفاطمية.

ً الدول الخاضعة للدولة العب ً  اسية خضوعا حيث كان  اسميا

لة الدولة العباسية في يدعي للخليفة على المنابر وتستخدم عم

الدولة الغزنوية والدولة األيوبية ومثال على ذلك  تعامالتها،

 .والدولة السلجوقية ودولة المماليك
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 الشخصيات التالية: عن اكتب السؤال السابع/

ن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، الذي نجا من قبضة هو عبد الرحمعبد الرحمن بن معاوية: -8

العباسيين ووصل بعد رحلة طويلة إلى المغرب حيث مكث عند أخواله من قبيلة نفز البربرية. وأخذ يتنقل في بالد 

 (848)ص     في األندلس.المغرب حتى وصل إلى مدينة سبته التي عبر منها إلى بالد األندلس حيث أنشأ الدولة األموية 

معز بن إسماعيل بن محمد دانت له قبائل البربر وقبائل المغرب، احتل قائده جوهر الصقلي لدين هللا الفاطمي:  المعز-3

مصر وأسس القاهرة التي أصبحت عاصمة للدولة الفاطمية، واستولي على بالد الشام والحجاز وأنشأ الجامع األزهر 

 (882ص)                                                                               .الزهراء بنت النبي نسبة إلى السيدة فاطمة 

هـ في مدينة  532هو يوسف بن أيوب الملقب بالناصر صالح الدين من قبيلة كردية ولد عام  صالح الدين االيوبي:-2

ن بعده ابنه نورالدين محمود زنكي. رافق صالح الدين عمه أسد تكريت، اقام ابوه وعمه في كنف عماد الدين زنكي وم

الدين شيركوه خالل الحملة التي أرسلها نور الدين محمود إلي مصر لمواجهة الصليبين. ثم خلف عمه أسد الدين شيركوه 

لفاطمية وتأسيس برزت مواهبه واستطاع القضاء على الدولة ا حيث ،الفاطميةكوزيرا للخليفة العاضد آخر خلفاء الدولة 

 (883)ص                                                                                                                    الدولة األيوبية.

طز بيبرس البند قداري من مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي جعله من أمرائه، شارك مع ق: الظاهر بيبرس-4

في معركة عين جالوت وتصدي للمغول والصليبين وضم بالد النوبة ودنقلة وفي أيامه انتقلت الخالفة إلى الديار 

 (832ص)                                                        المصرية وتولي سلطنة مصر بعد قطز وتوفي ودفن في دمشق.

لطوسي المشهور بنظام الملك، تلقي تعليما طيبا، حيث حفظ القرآن الكريم هو أبو على حسن بن اسحق انظام الملك: -3

وتعلم اللغة العربية وتحلي بالعديد من صفات الذكاء والفطنة والحكمة والعقل. بدأ حياته بالعمل مع السلطان ألب أرسالن 

من المدارس في بغداد والتي عرفت  ثم وصل إلى مرتبة الوزارة في عهد السلطان ملكشاه حيث اهتم بالتعليم وأنشأ العديد

 (838)ص                                                                                                        باسم المدارس النظامية. 

 ما يلي:السؤال الثامن/علل 

 (848)ص          العرب لألندلس بهذا االسم. تسمية-8

 ئل الوندال التي كانت تسكن هذه المناطق.قبا إلينسبة  -

 (848ص)                                                             اختيار عبد الرحمن بن معاوية لألندلس لتأسيس دولته. -3

 وجود أخواله من قبيلة نفز البربرية.-أ

 بعدها عن مركز الخالفة العباسية.-ب

 بين الدولة األموية في الشرق.التشابه الجغرافي بينها و-ج

 ضعف الوالة العباسيين وعدم سيطرتهم على بالد األندلس.-د

 (848ص)                                                           تسمية عبد الرحمن بن معاوية بالداخل وبأبناء الخالئف. -2

اسم الداخل، وألنه ينتمي إلى األمويين الذي كانوا يتولوا هرب من العباسيين عند قيام دولتهم ودخل األندلس بعرف ب-

 الخالفة عرف باسم أبناء الخالئف.

 (888)ص                                                                                                     سقوط الدولة الغزنوية.-4

 الغورية والدولة الغزنوية.وقوعها بين دولتين قويتين هما الدولة -أ

 ضعف شخصية خلفاء السلطان محمود الغزنوي.-ب

 الخالفات الداخلية بين أبناء البيت الغزنوي.-ج
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 (883)ص                                                                                            االسم.الفاطميين بهذا  تسمية-3

 .نسبة إلي السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول -

 (882ص)                                                                                                   سقوط الدولة الفاطمية. -9

 سيطرة الوزراء على الحكم وضعف شخصية الخلفاء.-أ

 لفاطمية في المغرب.الدويالت المستقلة عن الدولة ا قيام-ب

 شخصية صالح الدين األيوبي. ظهور-ج

 (889ص)                                                                                                     سقوط الدولة األيوبية. -8

 الصراع على الحكم بين خلفاء صالح الدين.-أ

 بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا.قدوم الحملة الصليبية السابعة -ب

 ظهور قوة المماليك.-ج

 (888ص)                                                                                                       حدوث معركة حطين.-8

 نقض الهدنة التي كانت بين صالح الدين والصليبين من جانب ارناط حاكم حصن الكرك.-أ

 مهاجمة الصليبين للقوافل التجارية بين مصر والشام.-ب

 شن الصليبين للغارات واالعتداء على المسلمين.-ج

 رفض الصليبين إعادة األسري واألموال المنهوبة من القوافل التجارية.-د

 (888)ص                                                                                               الصليبين بهذا االسم. تسمية-6

 مالبسهم.نسبة إلي الصليب الذي وضعوه على -

 (888ص)                                                                                               مجيء الحمالت الصليبية. -84

 طمع النبالء في تأسيس اإلمارات.-أ

 اإليطالية في توسيع ممتلكاتها على حساب المسلمين. طمع بعض المدن-ب

 حب المغامرة والبحث عن الفرص في مناطق جديدة.-ج

 الدافع الديني وتوسيع نطاق التجارة.-د

 (838)ص.                                                                                     المماليك عن العالم الخارجي عزل-88

 بهم.يضمن السالطين األيوبيين والئهم التام ليستعينوا  حتى -

 (838)ص                                                                                           المغول بالتوسع والغزو. قيام-83

 بسبب تضاؤل المراعي والجفاف الذي تعرضت له مناطقهم.-

 (832)ص                                                                                 قواته بقيادة بيبرس. قطز بطالئع بعث-82

 لمناوشة المغول واختبار قوتهم والحصول على المعلومات عن تنظيمهم وتسليحهم.  -

 (832)ص                                                                    قطز للصليبين قبل معركة عين جالوت. مصالحة-84

 ال يضطر إلي محاربة خصمين في وقت واحد. حتى  -

 (838)ص                                                                                               الدولة السلجوقية. سقوط-38

 مثل ملكشاه.لم تظهر في البيت السلجوقي شخصية قوية -أ

 اندالع العديد من الحروب الداخلية في الدولة.-ب

 عدة ممالك وأتابكيات. إلىانقسمت الدولة السلجوقية -ج
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  :دلل على صحة العبارات التالية السؤال التاسع/

" لم تقتصر جهود عبد الرحمن الداخل في بالد األندلس على الجهود العسكرية، وانما امتدت لتشمل الجوانب -8

 (848)ص                             حضارية".ال

 اتخذ من قرطبة عاصمة لدولته.-أ

 شيد بها العديد من المباني والقصور مثل مسجد قرطبة وقصر الرصافة.-ب

 اهتم بالزراعة وشق الترع وأنشأ الطرق واهتم بالعلم وأنشأ العديد من المدارس.-ج

 علم في أوروبا.أصبحت األندلس في عهده محطة جذب لطالب ال-د

  )أعمال السلطان محمود الغزنوي(. "يعتبر السلطان محمود الغزنوي هو المؤسس الحقيقي للدولة الغزنوية"-3

 (884)ص                                                                                         تثبيت أركان دولته وتوسيع رقعتها.-أ

 مرة مدفوعا بعامل الجهاد الديني والرغبة في نشر اإلسالم. 12كثر من غزا الهند أ-ب

 استطاع أن يبسط نفوذه إلي ما وراء كشمير والبنجاب وأن يحطم األصنام.-ج

 جعل إقليم البنجاب قاعدة إسالمية عاصمتها الهور ويحكمها مسلمون من قبل الدولة الغزنوية.-د

 (834)ص             ."العديد من المخاطر التي تعرض لهاالعالم اإلسالمي من لعب المماليك دورا هاما في حماية  "-2

نجح المماليك في التصدي أوال لخطر المغول الذي أسقط الدولة الخوارزمية وقضي علي الدولة العباسية وضم بالد -

 الخطر الصليبي.الشام وذلك في معركة عين جالوت الشهيرة. كما نجحوا فيما بعد في تحرير بالد الشام من 

 

 :ما يلي عدد السؤال العاشر/

 (848)ص                                                                                  الدولة األموية في األندلس.مراحل قيام -8

 أرسل عبد الرحمن أحد اتباعه لالتصال باألمويين المواليين له في األندلس.-أ

 هـ.138ندلس بعد أن كون جيشا كبيرا من المواليين له سنة اتجه إلي األ-ب

 عبر مضيق جبل طارق واستولي على المدن الجنوبية.-ج

 أو مصاره. المسارةانتصر على والي العباسيين في بالد األندلس يوسف الفهري في معركة -د

 استولي على قرطبة وأعلن نفسه أميرا على بالد األندلس.-هـ

 (848)ص                                                           اجهت عبد الرحمن الداخل.العقبات التي و-3

 عد هزيمته أعلن الثورة وتمرد.يوسف الفهري ب-أ

 العالء بن المغيث الوالي الذي كلفه أبو جعفر المنصور بالقضاء عليه.-ب

 الدولة الرومانية.-ج

 (883ص)                                                                                          الفاطمية. الدولة  تأسيسمراحل -2

 نجح الفاطميون في القضاء على دولة األغالبة واالستيالء على تونس وليبيا وشرق الجزائر ومصر.-أ 

سيطرة على الحجاز وأصبحت دخل الفاطميون في صراع مع العباسيين على بالد الشام وتمكن الفاطميون من ال-ب

 األراضي المقدسة تحت سيطرة الدولة الفاطمية.

ازدهرت الدولة الفاطمية من الناحية االقتصادية ونشطت التجارة وحركة العمران وتأسست العديد من المدن منها -ج

 المهدية والقاهرة.
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 السؤال الحادي عشر/ اذكر كل من:

 (833ص)                                                                        سلجوقية. ـ دور طغرل بك في تأسيس الدولة ال 8

 أعلن قيام الدولة السلجوقية ونادي بنفسه سلطانا وتوسع على حساب الدولة الغزنوية.-أ

هـ  447اد في عام باسية ودخل إلي بغدتوسعت الدولة السلجوقية في عهده إلي الغرب حيث أعلن الوالء للخليفة الع-ب

 بعد أن قضي على الدولة البويهية.

 نشر اإلسالم في أرمينيا وآسيا الصغرى. -ج

 (839ص)                                                                                         السلطان ألب أرسالن.  أعمال-3

 دولة السلجوقية.عمل السلطان ألب أرسالن على توطيد أركان ال-أ

 ضم أرمينيا وحلب والحجاز إلي الدولة السلجوقية.-ب

 م.1171هـ / 464كرد سنة ذانتصر على السالجقة في معركة مال-ج

 (838)ص           السلطان ملكشاه. أعمال-2

 عمل توسيع رقعة الدولة وتثبيت أركانها فضم الشام وأسيا الصغرى.-أ

 في بغداد. أصبحت السلطة الفعلية للسالجقة-ب

 

 

 عشر/ من قائل العبارات وما مناسبتها: الثانيالسؤال 

 (848)ص                                                               " " الحمد هلل الذي جعل بيننا وبين هذا الشيطان بحراً  -أ 

 .و جعفر المنصوربالخليفة العباسي أ القائل:-

 .حمن بن معاوية على أبو العالء بن المغيث وقتلهانتصار عبد الر المناسبة:-

 (832)ص           " واسالماه ... " -ب

 .السلطان قطز القائل:-

 عين جالوت.أثناء معركة  المناسبة:-
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 :ما يليقارن بين  عشر/ الثانيالسؤال 

 .ألحداث والنتائجامن حيث السنة واألطراف وومعركة مالذكرد حطين ومعركة عين جالوت  معركة-أ

وجه 

 المقارنة
 (834 – 832معركة عين جالوت )ص (886 – 888معركة حطين )ص

 

 (838معركة مالذكرد )ص

 م1171هـ /  464 م1261هـ / 658 م1187هـ / 583 السنة

 اإلمبراطورية البيزنطية &السالجقة  المغول & المماليك الصليبين &المسلمون  األطراف

 رومانوس ديوجينيس &ألب أرسالن  كتبغا &قطز  بلدوين الثالث &صالح الدين  القادة

 األسباب

عمل صالح الدين على إحياء -1

 الدولة اإلسالمية.

نقض أرناط أمير الكرك للهدنة -2

واالعتداء على المقدسات 

 اإلسالمية.

محاولة المغول السيطرة على العالم -

اإلسالمي بعد القضاء على الخالفة العباسية 

 هـ.656سنة 

 

رغبة السالجقة في التوسع على  -

 .حساب الدولة البيزنطية

 األحداث

غادرت قوات صالح الدين التي -1

تجمعت من مصر وحلب والجزيرة 

ودمشق واتجهت صوب حصن 

 الكرك وحاصرته.

تجمعت قوات الصليبين تحت -2

قيادة بلدوين الثالث ملك بيت 

المقدس ف مدين صفورية 

موند الثالث وانضمت إليها قوات ري

 أمير طرابلس.

تحقق ما أراده صالح الدين حيث -3

أجبر الصليبين على المسير إليه 

عند بحيرة طبرية في ظل درجة 

 حرارة مرتفعة وقلة في الماء.

 14وفي يوم السبت الموافق -4

هـ بدأ صالح  583ربيع األخر سنة 

الدين هجومه الكاسح نحو الصليبين 

نهم الذين اختلت صفوفهم وسقط م

العديد من القتلى واألسري ومنهم 

بلدوين الثالث ملك بيت المقدس 

وأرناط حاكم حصن الكرك الذي 

 أقسم صالح الدين على قتله بنفسه.

انتهت المعركة بانتصار ساحق -5

لصالح الدين األيوبي هزيمة قاسية 

 للصليبين.

 

 

 

 

خرج قطز بجميع جيشه من مصر في -1

 هـ.658شعبان سنة  15

 من مداهمة المغول واسترداد غزة.تمكن -2

أرسل بيبرس على راس قواته لمناوشة -3

 المغول.

عقد صلحا مع الصليبين حتى ال يضطر -4

 إال محاربة طرفين في وقت واحد.

اشتبك مع المغول في عند منطقة عين -5

 هـ.658رمضان سنة  25جالوت في يوم 

تمكن من هزيمة المغول وطاردهم حتى -6

 دمشق.

 

 

 

عند بحيرة فان وأباد  تدار-1

 السالجقة معظم الجيش البيزنطي.

اإلمبراطور رومانوس في  وقع-2

 األسر.
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 النتائج

سيطرت قوات صالح الدين -1

األيوبي على المدن الساحلية ودخل 

 بيت المقدس منتصرا.

فقد الصليبيون الكثير من -2

 فرسانهم في المعركة.

أصبحت فلسطين في قبضة -3

توجه لتحرير صالح الدين الذي 

 بيت المقدس.

أدي استرداد بيت المقدس إلى -4

 تجهيز الحملة الصليبية الثالثة.

 

انتصار المسلمين انتصارا حاسما وأعاده -1

 الثقة في نفوس المسلمين.

ارتفاع مكانة المماليك في العالم -2

اإلسالمي وتوحيد مصر والشام تحت حكم 

 المماليك.

ارة حماية العالم اإلسالمي والحض-3

اإلنسانية من خطر محقق وإيقاف زحف 

 المغول.

فرار المغول من دمشق وبقية بالد الشام -4

 إلى ما وراء نهر الفرات.

أصبحت أسيا الصغري تحت -1

 سيطرة السالجقة.

تأسست دولة سالجقة الروم على يد -2

 سليمان قتلمش.

أدت إلي مجي الحمالت الصليبية -3

 .على المشرق اإلسالمي

 (838)ص                        من أسئلة: جيداً ثم أجب عما يليها التالية اقرأ الفقرةعشر/  لرابعالسؤال ا

من ملك الملوك شرقًا وغربًا القان األعظم، باسمك اللهم باسط األرض ورافع السماء يعلم الملك المظفر قطز، الذي هو " 

م، يتنعمون بأنعامه، ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك، يعلم من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا اإلقلي

الملك المظفر قطز، وسائر أمراء دولته وأهل مملكته، بالديار المصرية وما حولها من األعمال، أنا نحن جند هللا في 

عظوا خلقنا من سخطه، وسلطنا على من حل به غضبه. فلكم بجميع البالد معتبر، وعن عزمنا مزدجر، فات أرضه،

بغيركم وأسلموا لنا أمركم، قبل أن ينكشف الغطاء، فتندموا ويعود عليكم الخطأ، فنحن ما نرحم من بكى، وال نرّق لمن 

فعليكم بالهرب، وعلينا بالطلب،  العباد،اشتكى، وقد سمعتم أننا قد فتحنا البالد، وطهرنا األرض من الفساد، وقتلنا معظم 

م، وأي بالد تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا خالص، وال من مهابتنا مناص، فخيولنا فأي أرض تأويكم، وأي طريق تنجيك

طلب  والهوان، فمنسوابق، وسهامنا خوارق، وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كالجبال، وعددنا كالرمال، فأبشروا بالمذلة 

الم علينا وعليكم، وعلى من أسرعوا برد الجواب، قبل أن تضرم الحرب نارها، والسفحربنا ندم، ومن قصد أماننا سلم. 

  ."أطاع الهدى، وخشي عواقب الردى، وأطاع الملك األعلى

 اسم صاحب الرسالة.-8

 هوالكو.-

 (832ص)                                                                                                 كيف كان أسلوب الرسالة. -3

 د والتهديد والترغيب والتخويف وكذلك الشعور بالغرور.اتسم األسلوب بالوعي-

 (832ص)                                                                         استخرج من النص ما يدل على هذا األسلوب. -2

 والهوان.نحن ال نرحم من بكي وال نرق لمن اشتكي، سيوفنا خوارق وقلوبنا كالجبال، أبشروا بالمذلة -

 (832)ص                                                                       كيف جاء رد السلطان قطز على رسالة المغول. -4

عقد قطز مجلسا مع كبار األمراء والقضاة والفقهاء واألعيان لمشاورتهم فيما يجب اتخاذه تجاه رسالة المغول، وقرروا -

 محاربة المغول.

 (832ص)                                                                        ما رأيك في موقف السلطان قطز تجاه المغول. -3

موقف يدل على الحكمة والشجاعة والقيادة الحكيمة، حيث استشار كبار األمراء والقضاة والفقهاء وقرر محاربة المغول -

 ل.بعد أخذ العهد من أمراء المغو
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 (828- 828ص )       (م 8632 –م  8366هـ /  8248-هـ  966الدولة العثمانية ) /الخامس الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيداً ثم أجب عن األسئلة التالية: العالم اإلسالمي خريطةالسؤال األول/الحظ 

 (133ص)                                                          (1)الرقم  يمثله على الخريطة األسود البحر 

 (135ص)                                        (2)يمثلها الرقم  على الخريطة مدينة القسطنطينية 

  (135)ص                  (3)البحر األبيض المتوسط على الخريطة يمثله الرقم 
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2 
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 السؤال الثاني/ أكمل العبارات التالية:

 (828)ص                                     .الدولة البيزنطية سمىعلى حساب أراضيها العثمانيون ت تتوسعالدولة التي -1

 (828)ص                  .السلطان عالء الدين كيقباد ىالسلطان السلجوقي الذي أعلن عثمان قيام دولته بعد وفاته يسم-2

 (828)ص                                    .بورصة  عاصمة لدولته تسمى ورخان بن عثمانالمدينة التي فتحها واتخذها أ-3

 (828)ص            )بك(.أمير أرطغرل عثمان بن باد على يقكه السلطان السلجوقي عالء الدين الذي أطلق اللقب-4

 (828)ص   .م8366هـ/966عثمان بن أرطغرل استقالل دولته عن الدولة السلجوقية عام  أعلن-5

 (828)ص                                                          .أدرنة ىالمدينة التي اتخذها مراد األول عاصمة لدولته تسم-6

 (823)ص                 .معركة نيكوبولس هـ تسمى798ول على ملك المجر سنة المعركة التي انتصر فيها بايزيد األ-7

 (823)ص                        .قرةأنمعركة  ىهـ تسم815العثمانيون على يد المغول سنة المعركة التي انتهت بهزيمة -8

 (823ص) . معركة فارنا ىهـ تسم848المعركة التي انتصر فيها السلطان مراد الثاني على الدسالس ملك المجر سنة -9

 (823)ص         محمد جلبي.السلطان الذي شهدت في عهده حروب أهلية يسمي -11

 (822)ص                               .لبايزيد األو هـ يسمى799سنة  ةيأول سلطان عثماني قام بمحاصرة القسطنطين-11

 (822)ص                   رومللي حصار.االسم الذي أطلق على القلعة التي بناها محمد الثاني على مضيق البسفور -12

 (822)ص                       أوربان. يسمى دم في تحطيم أسوار القسطنطينيةالذي استخ المهندس الذي صنع المدفع-31

 (824)ص   .بالطه أوغلو حمد الثاني لفتح القسطنطينية يسمىقائد األسطول البحري الذى عينه م-41

 (824)ص   زغنوش باشا. ببناء جسر خشبي لنقل الجنود يسمى الوزير الذي كلفه محمد الثاني– 51

 (824)ص                                                      يوم. 34مدة  حصار القسطنطينية من جانب العثمانييناستمر -16

 (824)ص                                                         .م8432هـ / 758القسطنطينية تم فيه فتح مدينة  العام الذي-17

 (823)ص             .الفاتح هوطان محمد الثاني بعد فتح القسطنطينية الذي أطلق على السل اللقب-18

 (823)ص                               الثاني.سليم بن بايزيد  ضم العالم اإلسالمي يسمى أول سلطان عثماني يفكر في-19

 (823ص)                       .معركة جالديران ىالمعركة التي انتصر فيها السلطان سليم األول على الصفويين تسم-21

 (823ص)                مرج دابق.م تسمى 1516الدولة العثمانية عام المعركة التي ترتب عليها ضم بالد الشام إلي -21

  (823)ص                   .الريدانيةمعركة  ىتسم 1517المعركة التي ترتب عليها ضم مصر للدولة العثمانية سنة -22

 (829)ص                                              .سليمان القانوني األول هوالذي أطلق على السلطان سليمان  االسم-23

  (829)ص                            .فيينا لقانوني ثم رفع الحصار عنها تسمىالمدينة التي حاصرها السلطان سليمان ا-24

 (829)ص             سليمان القانوني.عثمانية يسمي العثماني العاشر للدولة ال الحاكم-25

 (829)ص.            ليبانته ىهـ تسم979المعركة التي هزمت فيها البحرية العثمانية على يد القوات المتحالفة سنة -26

 (828)ص                     .النيكس تسمى م1918عام  المدينة اليونانية التي نفي إليها السلطان عبد الحميد الثاني 72

ً  8632م.                                                          )ص828(  28-العام الذي أعلن فيه إلغاء الدولة العثمانية رسميا

 29-الفترة الزمنية التي استمرت فيها الدولة العثمانية بلغت ستة قرون.                                              )ص828(

 31-الزعيم التركي الذي أعلن قيام جمهورية تركيا الحديثة يسمى مصطفي كمال أتاتورك.                       )ص828(
                         (828)ص                   م وكان ألعوبة في يد لجنة االتحاد والترقي يسمى 1919السلطان العثماني الذي عين عام-31

 .مد الخامس(محمد رشاد )مح

 

 

 

http://www.q84s.com/
https://www.instagram.com/social_ar/
q84s@hotmail.com%20%20%20


 

  اإلسالميتاريخ الليل د                                                  وزارة التربية

 للصف الحادي عشر األدبي                             منطقة الفروانية التعليميةاإلدارة العامة ل

 الثانيالفصل الدراسي                                            مدرسة ابن العميد الثانوية بنين

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             www.q84s.comبوحشاد                                               أحمد د.م رئيس قسم االجتماعيات + –أ/ سعود المونس  اعداد: 
  :social_arInstgram@رئيس قسم االجتماعيات                                   –سعود المونس أ/  واخراج المذكرات اشراف 

    q84s@hotmail.comلالستفسار                                                                                     جميع الحقوق محفوظة مراجعة

 

م 
رق

ة 
ح

صف
- 

3
1

 -
 

  أهم سالطين الدولة العثمانية حسب أعمالهم في الجدول التالي:صنف  السؤال الثالث/

 (823 – 828ص)             مراد الثاني – مراد األول   -أورخان بن عثمان      -ارطغرل عثمان بن   -بايزيد األول   

 أهم أعماله السلطان

 عثمان بن ارطغرل

 الدولة السلجوقية.أعلن استقالله عن  -1

 أرسي قواعد الدولة ووسع رقعتها. -2

 .هـ 717حاصر مدينة بورصة في عام  -3

 أورخان بن عثمان

 تمكن من فتح مدينة بورصة وجعلها عاصمة لدولته. -1

 نظم أمور دولته الداخلية. -2

تمكن من االستيالء على غاليبولي مضيق الدردنيل كأول موطئ قدم  -3

 للعثمانيين في أوروبا.

 ألولمراد ا

 فتح مدينة أنقره وأدرنة. -1

 اتخذ من أدرنة عاصمة لدولته.-2

 توسعت الدولة في عهده توسعا ملحوظا في أوروبا.-3

 .هـ791انتصر على ملك الصرب زارا في معركة كوسوفو سنة  -4

 بايزيد األول

 ضم بالد األناضول للمرة األولي تحت حكم العثمانيين. -1

 هـ.798وليس سنة انتصر على ملك المجر في معركة نيكوب -2

 .هزم على يد المغول في معركة أنقرة -3

 

 

 :ما يلي/ عرف الرابعالسؤال 

ينسب العثمانيون إلي عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه، حيث خرجوا من موطنهم األصلي في وسط  :العثمانيون-8  

 (828ص)                                                                     آسيا إلي آسيا الصغرى بسبب الهجوم المغولي عليهم. 

3-عصر التنظيمات: مجموعة من القوانين واألنظمة الجديدة التي أدخلها العديد من السالطين من أجل انقاذ الدولة 

 العثمانية.                                                                                                                           )ص828(
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 (828)ص              :                                                                السؤال الخامس/ فرق بين

 التتريك العثمنة

اعتبار كل من يعيش داخل الدولة العثمانية عثمانيا بغض 

بين جميع الرعايا  النظر عن الدين والجنس واللغة، والمساواة

 أمام القانون.

سيادة العنصر التركي واستخدام كلمة تركي بدال من 

عثماني، والتحرر من المصطلحات العربية والفارسية 

 وعدم المساواة بين المواطنين أمام القانون.

 علل لما يلي: /السادسالسؤال 

 (828)ص               اتخاذ أورخان بن عثمان مدينة بورصة عاصمة له.-8

 الجغرافي الحصين. موقعها-أ

 على الطريق التجاري. وقوعها-ب

 (822ص)                                              ترك السلطان محمد الثاني محمد إسحاق باشا أميرا على األناضول. -3

 لمراقبة وحفظ المنطقة من أي تمرد أو عصيان.

 (822ص)                                            لده مراد الثاني مع ملوك أوروبا.تجديد معاهدات السالم التي وقعها وا-2

 لمنع هذه البالد من مساعدة القسطنطينية.

 (822ص)                                           بناء السلطان محمد الثاني قلعة في أضيق نقطة على مضيق البسفور. -4

 عبر المائي ولضمان مرور القوات العثمانية من األناضول إلى أوروبا.من أجل السيطرة على الم

 (822)ص                              توجه السلطان محمد الثاني إلي أسوار القسطنطينية ومكث هناك لمدة ثالثة أيام.-3

 ليتعرف على تحصينات المدينة بدقة وليحدد أضعف نقطة في األسوار.

 (482)ص              الثاني الوزير زغنوس باشا ببناء جسر خشبي على القرن الذهبي.كلف السلطان محمد -9

 وذلك لتسهيل نقل الجنود بسهولة إلى الجهة األخرى.

       (823ص)                                                                       تسمية السلطان محمد الثاني بمحمد الفاتح. -8

 فتح القسطنطينية وجعل منها عاصمة لدولته. ألنه

 (829ص)                                                                                تسمية السلطان سليمان بالقانوني. -8

 بسبب كثرة القوانين التي وضعها في كافة فروع الدولة.

 (829ص)                                     فينا عاصمة النمسا. السلطان سليمان القانوني للحصار من على  فع-6

 نفاذ ذخيرة مدافع الحصار. بسبب-أ

 فصل الشتاء. حلول-ب

 (882ص)                                                                         الثاني مع ألمانيا. عبد الحميدتقارب السلطان -84

 ريطانيا وفرنسا في أراضي الدولة.التساع كل من ب-أ

 ليهدد بها مصالح تلك الدولتين.-ب

 88-نادى السلطان عبد الحميد الثاني بسياسة الجامعة أو الرابطة اإلسالمية.                                        )ص828(

ص واحد.آسيا تحت لواء شخيهدف لتوحيد كل مسلمي العالم السيما في الصين والهند وأواسط    
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 (823)ص                                                       التالية:/ دلل على صحة العبارات السابعالسؤال 

    .لم تتوقف فتوحات السلطان محمد الثاني عند فتح القسطنطينية بل قام بدور هام في نشر اإلسالم في أوروبا""-8

 تمكن من فتح إقليم البوسنة والهرسك ودخل العديد من سكانه في اإلسالم.فتح مدينة بوخارست عاصمة رومانيا، و  -

 (823ص)               .ول سلطان عثماني يفكر في ضم المشرق اإلسالمي"أ" كان السلطان سليم بن بايزيد الثاني -3

 هـ. 921م / 1419انتصر على الصفويين في معركة جالديران سنة -أ

 هـ. 922م /  1516ر على المماليك في معركة مرج دابق سنة كما ضم بالد الشام وانتص-ب

 هـ.923م / 1517كما ضم مصر بعد انتصاره على المماليك في معركة الريدانية سنة -ج

 كما أتم ضم الحجاز واليمن للدولة العثمانية في نفس العام.-د

لدولة العثمانية في النصف الثاني من يعتبر السلطان عبد الحميد الثاني من أهم السالطين الذين تولوا عرش ا"-2

 (828)ص           .القرن التاسع عشر"

 االهتمام بنقل العلوم الحديثة من أوروبا.-أ

 شهد عهده تطورا ثقافياً متميزاً.-ب

 أنشأ العديد من المدارس في مختلف الواليات العثمانية.-ج

 مد خطوط البرق والبريد.-د

 :اذكر كالً من/ الثامنالسؤال 

 (824-822)ص                        استعدادات السلطان محمد الثاني لفتح القسطنطينية.                                    -أ

  .ترك محمد إسحاق باشا أميرا على األناضول-1

 تجديد معاهدات السالم التي وقعها والده مراد الثاني مع ملوك أوروبا.-2

 نقطة على مضيق البسفور. شرع في بناء قلعة في أضيق-3

 توجه إلى أسوار القسطنطينية ومكث هناك لمدة ثالثة أيام.-4

 أمر الحاكم العسكري ألوروبا بالهجوم على المدن والقري البيزنطية على الساحل األوروبي.-5

يستطيع به رحب ترحيبا واسعا بالمهندس اوربان الذي كان متخصصا في صناعة المدافع وطلب منه بناء مدفع ضخم -6

 تحطيم أسوار القسطنطينية.

شرع في إعداد أسطول وذلك بإصالح السفن القديمة وبناء عدد من السفن الجديدة، واختار بالطه أوغلو أميرا على -7

 األسطول.

 غنوس باشا ببناء جسر خشبي على القرن.كلف الوزير ز-8
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 (382ص)                                                      سالمي. العوامل التي دفعت العثمانيين للتوجه إلى المشرق اإل-ب

 بلغت الدولة العثمانية مرحلة التشبع في الفتوحات في قارة أوروبا وبدأت في البحث عن مناطق جديدة للفتوحات.-1

 التصدي لمحاولة الصفويين نشر المذهب الشيعي في العالم اإلسالمي.-2

في بحار آسيا بعد انتصارهم على المماليك وسعيهم نحو السيطرة على األراضي المقدسة  مواجهة البرتغاليين-3

 .اإلسالمية

 (829ص)                                                                                 السلطان سليمان القانوني.  انجازات-ج

 م.1522هـ /  928نة بلغراد سنة عام فتح مدي-1

 فتح جزيرة رودوس ومدينة بودابست عاصمة المجر وحاصر فينا عاصمة النمسا إال أنه رفع الحصار عنها.-2

 ضم ليبيا وتونس والجزائر وجزر البحرين.-3

 دخل تبريز عاصمة الدولة الصفوية وضم البصرة.-4

اليمن جنوبا،  وحتىسا في الغرب بلغت الدولة العثمانية في عهده أقصي اتساع لها، حيث امتدت من فينيا عاصمة النم-5

 المغرب غربا. حتىومن بالد فارس شرقا 

 (829ص)                                                                                                السلطان سليم الثاني. أعمال-د

 فتح جزيرة قبرص.-1

 معركة ليبانته.-2

     :ما يلي/ قارن بين التاسعالسؤال 

 (823-828ص)      من حيث السنة واألطراف والنتائج.   ليبانته ووفارنا سهل قوصوه ونيكوبولس وأنقرة  معارك،-أ

 النتائج األطراف السنة اركالمع
 

 سهل قوصوه

 هـ791

 م1389

 مراد األول

X 

 الزار ملك الصرب

 انتصار العثمانيون.-1

 استشهاد مراد األول.-2

 

 نيكو بولس

 هـ798

 م1396

 بايزيد األول

X 

 سجسموند ملك المجر

 .بيينواألورالعثمانيون وهزيمة  انتصار-1

 ضم بالد األناضول.-2

 

 أنقرة

 هـ815

 م1412

 بايزيد األول

X 

 تيمور لنك قائد المغول

 

 هزيمة السلطان بايزيد األول.-1

 أسر تيمور لنك لبايزيد األول ووفاته.-2

 

 فارنا

 هـ848

 م1444

 نيمراد الثا

X 

 سالس ملك المجرالد

 

 انتصر السلطان مراد في هذه المعركة.-

 هـ979 ليبانته ) أوليبانتو (

 م1571

 سليمان القانوني سليم بن 

X 

 الدول المتحالفة بزعامة البندقية

 

 خسارة البحرية العثمانية نصف األسطول.-
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 (823ص)   ألطراف والنتائج التي ترتبت عليها.السنة واة العثمانية من حيث ضم المشرق اإلسالمي للدول معارك-ب

 النتائج األطراف السنة المعارك

 هـ 921م / 1419 جالديران

 الدولة العثمانية

& 

 الدولة الصفوية

انتصار السلطان سليم بن بايزيد -

 الثاني.

 هـ 922م /  1516 مرج دابق

 

 الدولة العثمانية 

& 

 دولة المماليك

 انتصار السلطان سليم بن-1

 بايزيد الثاني في بالد الشام.

 سيطر على مدن بالد الشام.-2

 هـ 923م / 1517 الريدانية

 

 الدولة العثمانية 

& 

 دولة المماليك

 

 

 خضعت له مصر.-1

 أنهي دولة المماليك.-2

 

 السؤال العاشر/ فند العبارة التالية:

 (.828)ص                                  .          الثاني عبد الحميدنجاح الرابطة اإلسالمية التي أسسها السلطان -8

فصاحب ذلك نشوء القوميات المختلفة في الدولة العثمانية كالقومية التركية واليونانية واالرمنية والسالفية  خطأ،العبارة 

منة لذلك لم وهذا يختلف عن سياسية العثحيث كانت كل فئة تجتمع على أساس عرق أو جنس معين  وغيرها،والعربية 

 تنجح.
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 (834 – 848)ص.               الحضارة العربية اإلسالمية السادس/ الفصل

 جيداً ثم أجب عن األسئلة التالية: العالم اإلسالمي خريطةالسؤال األول/الحظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (843)ص                                                      (8)موقع مدينة بخاري يمثله على الخريطة الرقم 

  (843)ص                                                      (3)موقع مدينة بغداد يمثله على الخريطة الرقم 

  (843)ص                                                      (2)موقع مدينة دمشق يمثله على الخريطة الرقم 

  (843)ص                                                      (4)يمثله على الخريطة الرقم موقع مدينة القاهرة 

 (843)ص                                                (3) موقع مدينة القسطنطينية يمثله على الخريطة الرقم 

  (843)ص                                                      (9)موقع مدينة باليرمو يمثله على الخريطة الرقم 

  (843)ص                                                    (8)موقع مدينة القيروان يمثله على الخريطة الرقم 

  (843)ص                                                       (8)موقع مدينة قرطبة يمثله على الخريطة الرقم 

 

 

 

5 

2 

1 

3 

4 

2 

2 

1 
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 حسب الجداول التالية:/ صنف ما يلي السؤال الثاني

 (848ص)        . العلماء المسلمين حسب المؤلف والتخصص-أ

           –الخوارزمي  - الحسن بن الهيثم –أبو الريحان البيروني  –أبو بكر الرازي  –ابن سينا  –الفارابي  – لجاحظا

 القلقشندي -ابن خلدون 

 خصصالت مؤلفاتهم العالم

 النحو والبالغة العروض –النقط والشكل  –معجم العين  الخليل بن احمد الفراهيدي

 األدب الحيوان –البخالء  الجاحظ

 علم االجتماع السيرة الفاضلة المدينة الفاضلة الفارابي

 الطب القانون ابن سينا

 الطب طب النفوس-الحاوي أبو بكر الرازي

 التاريخ الباقية في القرون الخاليةاالثار  أبو الريحان البيروني

 الفيزياء المناظر الحسن بن الهيثم

 الرياضيات الجبر والمقابلة الخوارزمي

 علم االجتماع العبر وديوان المبتدأ والخبر ابن خلدون

 األدب ءصبح العشي في صناعة اإلنشا القلقشندي

 

 (846)ص                            التي اشتهروا بها. ألقاب العلماء-ب

 الشارح الكبير –أبو الكيمياء اإلسالمية  –فيلسوف العرب  –المعلم الثاني 

 اللقب العالم

 الكندي فيلسوف العرب

 الفارابي المعلم الثاني

 ابن رشد الشارح الكبير

 جابر بن حيان أبو الكيمياء اإلسالمية
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 (838ص)                       ارضها اإلسالم. قر بها اإلسالم والتي عأوالتقاليد التي  العادات-ج

  –وأد البنات  –زواج المقت  –الربا في التجارة  –التعاون في وقت الشدة  –التحلي بالشجاعة  –ر لعب الميس

 إكرام الضيف –مساعدة المحتاج  –الدفاع عن الوطن 

 عادات أقرها اإلسالم عادات عارضها اإلسالم

 إكرام الضيف لعب الميسر

 مساعدة المحتاج الربا في التجارة

 الدفاع عن الوطن زواج المقت

 التعاون في وقت الشدة وأد البنات

 لي بالشجاعةالتح 

 

 :العبارات التالية لأكم/الثالث السؤال 

 (844)ص                                  .عثمان بن عفان  عهده بناء أول أسطول إسالمي يسمى لخليفة الذي تم فيا-1

 (844)ص                    معاوية بن ابي سفيان. شامي يسمى ول اسطول إسالميوالي الشام الذي تم في عهد بناء أ-2

 (844ص)  عبد هللا بن أبي السرح. طول المصري في البحر المتوسط يسمىالقائد المسلم الذي تم علي يديه بناء األس-3

 (844)ص                       .عمر بن الخطاب  حداث وظيفة المحتسب يسمىعهده است الخليفة الراشد الذي تم في-4

 (843)ص                             .على بن أبي طالب احب الشرطة يسمىالخليفة الراشد الذي استحدث وظيفة ص-5

 (848)ص                               عبد الملك بن مروان. مية يسمىالخليفة األموي الذي امر بضرب الدنانير اإلسال-6

 (848)ص                                                                        األموي.نشأت حركة النقل والترجمة في العهد -7

 :ما يلي/ عرف الرابع السؤال 

 (848ص)         ادية والثقافية. تعني جميع مظاهر النشاط البشري في مختلف المجاالت السياسية واالقتص الحضارة:-8

التي كنت تحكم الدولة وتدير شئونها الداخلية والخارجية وتمثلت في الخلفاء والوالة والوزراء  السلطة الحاكمة:-3

 (842ص)                                                                                                                        والدواوين. 

ومهمته مراقبة األسواق وفحص الموازين والمكاييل ومتابعة  الوظيفة التي أدخلها عمر بن الخطاب المحتسب: -2

 (844)ص                                              اآلداب العامة والمرور في الطرقات وحث الناس علي الرفق بالحيوان. 

 (843ص)                                                           شرطة الذين يعملون ليال لحفظ األمن.هم رجال الالعسس: -4

والذي اختص بالنظر في الجرائم ومحاربة كل  الوظيفة التي استحدثها الخليفة على بن ابي طالب  صاحب الشرطة:-3

 (843)ص                                                                                                         من يخرج على القانون.
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 كالً من: فرق بين السؤال الخامس/

 (842ص)                           اإلسالمية. لتطور نظام القضاء  الفترة الزمنية-أ

 نظام القضاء لتطور نظام القضاء الفترة الزمنية

 في العهد النبوي
يختار رجاال من صحابته من اهل  ن الرسول كا-

 العلم والدين لكي يتولى القضاء.

 في عهد الخلفاء الراشدين
بفصل سلطة الوالي  قام الخليفة عمر بن الخطاب -

 عن القاضي.

 بدأ تدوين األحكام القضائية للرجوع إليها عند الحاجة.- في عهد الدولة األموية

 ر منصب قاضي القضاة.ظه- في عهد الدولة العباسية

 

 (848 – 848ص)                           العلوم النقلية والعلوم العقلية. -ب

 العلوم العقلية العلوم النقلية

هي العلوم التي تهتم بالجانب الديني مثل تفسير 

القرآن الكريم وعلم الحديث وعلم الفقه وعلوم اللغة 

 .العربية وعلم التاريخ

ي تهتم بالجانب العقلي مثل الفلسفة هي العلوم الت

والطب والصيدلة والنبات والحيوان والفلك والجغرافيا 

 والرياضيات والكيمياء والفيزياء والميكانيكا.

 

 (838)ص               طبقات المجتمع العربي قبل اإلسالم وفي ظل الدولة اإلسالمية. -ج 

 في ظل الدولة اإلسالمية قبل اإلسالم 

 ر )الصرحاء(األحرا -1

 الموالي -2

 العبيد -3

 الحكام -1

 العلماء والتجار -2

 الحرفيون والصناع -3

 عامة الشعب -4

 العبيد -5
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 / علل لما يأتي:السادسالسؤال 

 (848ص)                                                           تسمية الحضارة اإلسالمية بالحضارة العربية اإلسالمية. -8

 العربية تمثل وسيلة التعبير عنها ويمثل اإلسالم روحها وجوهرها.بسبب أن اللغة  -

 (844ص)                                                                             اهتمام الدولة اإلسالمية بالقوة العسكرية. -3

 وذلك لحماية الدولة اإلسالمية والقيام بالفتوحات اإلسالمية. -

 (849ص)                                                                    التجارة بين البالد اإلسالمية ودول العالم.  ازدهار-2

 .بسبب ازدهار الزراعة والصناعة داخل الدولة اإلسالمية -

 

 :ما يلياذكر  السابع/السؤال 

 (843ص)       أهم القيم التي ميزت الحضارة العربية اإلسالمية. -8

  االيمان-أ

 التقدم  –ب

 المرونة  –ج

 المحبة  –د

 السالم  –هـ 

 التسامح  –و

 (843ص)        مراكز إشعاع الحضارة العربية اإلسالمية. -3

  دمشق-أ

  بغداد-ب

  القاهرة-ج

  قرطبة-د

 القسطنطينية -هـ 

 .القيروان-و

 (832ص)      ا. دور الحركة التجارية في نقل الحضارة اإلسالمية إلى أوروب-2

لعب المسلمون دور الوسيط التجاري بين آسيا وأوروبا ولكنهم لم ينقلوا البضائع فقط ولكنهم نقلوا إلي أوروبا طل ما  -

 كان لديهم من كنوز الفكر والمعرفة واألخالق.
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 (832ص)       دور األندلس في نقل الحضارة اإلسالمية إلى أوروبا. -4

س إلي بستان حضاري زاخر بكل العلوم والفنون فكانت المدن األندلسية قرطبة وغرناطة المسلمون األندل حول-أ

 ، خالل ثمانية قرون.أوروباوطليطلة عامرة بالجامعات والمكتبات التي استقبلت طالب العلم من جميع أنحاء 

 بما يريدون من المخطوطات والمؤلفات الخاصة بالعلماء المسلمين. أمدتهم-ب

 (832ص)     وجنوب إيطاليا في نقل الحضارة اإلسالمية إلى أوروبا.  دور صقلية-3

ً  لم-أ ً  يكن الفتح اإلسالمي لصقلية وجنوب إيطاليا فتحا بل كان بداية لقيام إمارة إسالمية عظيمة أحدثت نقلة  فقط عسكريا

 .مجاالتها بشتىكبيرة في مظاهر الحياة 

 ستمدت أوروبا من جذورها العريقة. صقلية وجنوب إيطاليا قاعدة حضارية ا أصبحت-ب

 من علماء المسلمين فيها. استفادوا-ج

 (834ص)      دور الحروب الصليبية في نقل الحضارة اإلسالمية إلى أوروبا. -9

قدم المسلمون أعظم الدروس لألوربيين ليس فقط في الفنون العسكرية ولكنهم قدموا أعظم الجوانب الحضارية في  -

العالية واألخالق الكريمة وااللتزام بالعهود والمواثيق والتسامح وفي أساليب المعيشة، وقد اتاحت فترات  الروح المعنوية

 السلم التي تخللت تلك الحروب الفرصة لألوروبيين للتعرف على كثير من مظاهر الحياة االجتماعية اإلسالمية.

 على صحة العبارات التالية: لدل /الثامنالسؤال 

 (844)ص        ."دولة اإلسالمية بالقوة العسكريةاهتمام ال"-أ

 الخلفاء ببناء الجيش واألسطول وفرق الشرطة وذلك لحماية الدولة والقيام بالفتوحات اإلسالمية.  اهتم-1

 الجيش اإلسالمي من المشاة والفرسن واعتمد في قتاله على طريقة الصفوف. تكون-2

ً -ب   (843ص)       . "انب المسلمينمن ج كبيراً  " لقيت الزراعة اهتماما

  .المشاريع الزراعية اقاموا-1

  .أساليب الري نظموا-2

 بالعيون.ببناء القناطر وشق الترع وحفر اآلبار والعناية  اهتموا-3

 (849)ص     ."ازدهرت التجارة بين البالد اإلسالمية ودول العالم المعروفة "-ج

  .البرية والبحرية والنهرية المسلمين بتنظيم الرحالت التجارية اهتم-1

 .األسواق المتخصصة والعامة إقامة-2

 من موقعهم المميز فأصبحوا يمثلون الوسيط التجاري بين الشرق والغرب. استفادوا-3

 (848)ص  ." لعب العرب دورا هاما في الحفاظ علة التراث اإلنساني والعلوم من خالل حركة الترجمة"-د 

 وحققت االبداع في العهد العباسي. نقل التي نشأت منذ العهد األمويحركة الترجمة وال ساهمت-1

ولم يقتصر دورهم على النقل بل أضافوا وصححوا وكان للخلفاء  ،واليونانيةعلى الثقافات الفارسية والهندية  تعرفوا-2

 األمويين والعباسيين دورا هاما في ذلك.

 (846)ص       ." ساهم المسجد بدور كبير في الحركة العلمية "-هـ 

مثل المسجد المؤسسة الدينية والتربوية والعلمية للمسلمين، حيث ارتبط التعلم ببناء المساجد التي انتشرت مع اتساع  -

على بناء المسجد ليكون أول خطوة في بناء الدولة اإلسالمية في المدينة  الدولة اإلسالمية. وقد حرص الرسول 

 المنورة.
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 (834)ص .المي بطابع خاص ميزه عن غيره من الفنون التي قدمتها الحضارات األخرى"" اتسم الفن اإلس-و

ظهر ذلك بوضوح في كافة الجوانب التي تعكس االبداع الفني الذي ميز العمارة اإلسالمية والمصنوعات بأنواعها  -

 ية متكاملة.والقطع الفنية الفريدة، فعندما نتأمل المدن اإلسالمية القديمة نجدها تمثل لوحة فن

 (834ص)                . "ىأهم اسهامات المسلمون في مجال الموسيق"-ز

 ساللم ومقامات موسيقية. تأليف-1

 النوتة الموسيقية. وضع-2

 تطوير العديد من اآلالت الموسيقية.-3

 (                  838)ص                                                   .في مالمح المجتمع العربي" أحدث اإلسالم تغييرا كبيراً -ح

 يتعارض مع مبادئ اإلسالم السمحة. قضي اإلسالم على كل ما-1

 كل ما يحقق لإلنسان الخير والرقي.على  ابقي-2

 (833)ص      ." كرم اإلسالم المرأة وحرص على مكانتها الرفيعة السامية"-ط 

  بما يتفق مع تعاليم اإلسالم.اعية اإلسالم تشرك في الحياة االجتم جعلها-1

 .وفي مداوة الجرحى وتزويد الماء بالجنود في غزوات الرسول  ساهمت-2

 ح العلوم الدينية واألدب العربي.نبوغا في فهم وشر أظهرت-3

 (832)ص                                            "لم يكن الفتح اإلسالمي لصقلية وجنوب إيطاليا فتحا عسكرياً فقط".-ي

 .كان بداية لقيام إمارة إسالمية عظيمة أحدثت نقلة كبيرة في مظاهر الحياة بشتى مجاالتها-1 

 صقلية وجنوب إيطاليا قاعدة حضارية استمدت أوروبا من جذورها العريقة.  أصبحت-2

 من علماء المسلمين فيها. استفادوا-3

 (834ص)راً عسكرياً فقط بل كان انتصاراً حضارياً".        انتصار المسلمين في الحروب الصليبية انتصا"لم يكن -ك

قدم المسلمون أعظم الدروس لألوربيين ليس فقط في الفنون العسكرية ولكنهم قدموا أعظم الجوانب الحضارية في  -

قد اتاحت فترات الروح المعنوية العالية واألخالق الكريمة وااللتزام بالعهود والمواثيق والتسامح وفي أساليب المعيشة، و

 هر الحياة االجتماعية اإلسالمية.السلم التي تخللت تلك الحروب الفرصة لألوروبيين للتعرف على كثير من مظا

 

 السؤال التاسع/ فسر العبارة التالية:

 (488)ص    موي عبد الملك بن مروان.                                      نير اإلسالمية في عهد الخليفة األضرب الدنا-8

مع اتساع الدولة اإلسالمية وازدهار نشاطها التجاري كان على المسلمين ان يفكروا باستحداث عمله خاصة بهم حيث 

 كانوا يستخدمون الدنانير والدراهم الفارسية والبيزنطية منذ قيام الدولة اإلسالمية.

 السؤال العاشر/ فند العبارات التالية:

 ( 843)ص                      .                        "رة العربية اإلسالمية بالحضارات األخرى"لم تستفيد وتتأثر الحضا-أ

فاستطاعت الحضارة العربية اإلسالمية أن تفيد وتستفيد وتؤثر وتتأثر بكافة الحضارات التي تفاعلت معها،  ،خطاالعبارة -

 رح هذه الحضارات. وجاء ذلك كنتيجة حتمية لتفاعل مختلف األجناس في بناء ص

 (848)ص                                                    "صعوبة تواصل الثقافة العربية اإلسالمية بالثقافات األخرى".-ب

تميزت الثقافة العربية اإلسالمية بقدرتها الفائقة على التواصل مع الثقافات األخرى التي انتشر اإلسالم على أراضيها -1

 معها.على االخذ والعطاء واعتمدت 
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 تمكنت الثقافة العربية من اإلضافة للثقافات األخرى.-2

 (844)ص                                                     :اكتب تعليقاً مناسباً للصور التالية/ السؤال العاشر
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 أسال اهلل لكم التوفيق والنجاح ... 
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 )مجانية التباع(      عن الكتاب املدرس ي وشرح املعلم. هذا الدليل ال يغني مالحظة:
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