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 األسئلة الموضوعية:  ❖
 

          

 ظلل الخيار الصحيح من بين الخيارات التي تلي كل عبارة: (أ

 21ص                                                                :الذي وحد قريش وأسس دار الندوة ملسو هيلع هللا ىلص النبيجد  -1

 بن هاشم  لمطلب عبد ا -د  بن عبد مناف  هاشم -ج بن قصى عبد مناف -ب بن كالب  قصي -أ

 22ص                                                                                    :وهو في عمر  ملسو هيلع هللا ىلص النبي ماتت أم -2

 الثامنة  -د  السادسة -ج الخامسة -ب  الرابعة -أ

 26ص                                                                        :ملسو هيلع هللا ىلص العمر الذي نزل فيه الوحي على النبي  -3

 الستين  -د  الخمسين  -ج األربعين  -ب  الخامسة والعشرين  -أ

 27ص                                                                الفترة التي استمرت فيها الدعوة السرية لإلسالم:  -4

 أربعين سنة  -د  خمس وعشرين سنة  -ج خمس عشر سنة  -ب  ثالث سنوات  -أ

 31ص                                          :إلى المدينة لكي يعلمهم أمور دينهم ملسو هيلع هللا ىلصبي ي أرسله النالصحابي الذ  -5

 عثمان بن عفان  -د  عمر بن الخطاب  -ج علي ابن أبي طالب  -ب  مصعب بن عمير  -أ

 39ص                                                                                   :  هـ :2الغزوة التي وقعت عام  -6

 غزوة أحد  -د  غزوة تبوك  -ج غزوة بدر -ب  غزوة األحزاب  -أ

 58ص                                                                        :   المتنبئ الذي ظهر في قبيلة بنو حنيفة: -7

 األسود العنسي  -د  لقيط بن مالك  -ج كذاب ال مسيلمة -ب  طليحة بن خويلد  -أ

 58ص                                                                        سجاح:ت فيها المتنبئة القبيلة التي ظهر -8

 بني أسد  -د  مذحج  -ج األزد  -ب  تغلب بني   -أ

 63ص                                                      هـ:13قائد الجيوش اإلسالمية في معركة أجنادين عام  -9

 يزيد بن أبي سفيان  -د  أبو عبيدة بن الجراح  -ج ن العاص و بعمر -ب  خالد بن الوليد  -أ

 65ص                                              الخليفة الذي ولد بمكة قبل حرب الفجار بنحو أربع سنين: -10

 علي ابن أبي طالب  -د  عثمان بن عفان  -ج عمر بن الخطاب  -ب  أبو بكر الصديق  -أ

   67ص                                        هـ: 16فتحها المسلمون عام المدينة التي كانت عاصمة للفرس و -11

 المدائن -د  حلوان  -ج نهاوند  -ب  القادسية  -أ

 67ص                                  القائد الذي أرسل إلى قتال كسرى في حلوان بعد فتح المدائن هو : -12

 خالد ابن الوليد  -د  سعد ابن أبي وقاص  -ج هاشم بن عتبة  -ت  القعقاع بن عمرو  -أ
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 68ص                                                    الي اعتنق اإلسالم وساعد المسلمين: بصريوالي  -13

 الحارث الغساني -د  هرقل -ج ماهان  -ب  رومانوس  -أ

 68ص                                 هـ:15الصحابي الذي قاد ميمنة المسلمين في معركة اليرموك عام   -14

 عبيدة بن الجراح أبو  -د  عمرو بن العاص  -ج يزيد بن أبي سفيان  -ب  ن الوليد د بخال -أ

 77ص                                                                    :سالمأول الدواوين التي أنشأت في اإل -15

 ديوان الحسبة  -د  ديوان بيت المال  -ج ديوان الجند  -ب  ديوان الخراج  -أ

 

 يار الصحيح من بين الخيارات التي كل عبارة:خضع خًطا تحت ال (ب

 21ص                                                                    :كان له اللواء في الحرب الذي  ملسو هيلع هللا ىلص النبيجد  -1

 بن هاشم عبد المطلب -د بن عبد مناف  هاشم -ج ن قصي ب الدارعبد  -ب بن كالب  قصي -أ

 21ص                                                                                    :ملسو هيلع هللا ىلص النبي  المكان الذي ولد فيه  -2

 غار ثور  -د  غار حراء  -ج  أبو طالببيت  -ب بيت عبد المطلب  -أ

 26ص                                                                    :ملسو هيلع هللا ىلص المكان الذي نزل فيه الوحي على النبي  -3

 غار ثور  -د  غار حراء  -ج بيت العباس  -ب  المطلب عبد بيت  -أ

 26ص                                                                        بالنبوة: ملسو هيلع هللا ىلصالشخصية التي بشرت النبي   -4

 أبو بكر الصديق  -د  السيدة خديجة بنت خويلد-ج الراهب بحيرا  -ب  ورقة بن نوفل  -أ

 30ص                                                                    ازن وثقيف:المدينة التي سكنتها قبيلتي هو -5

 بصرى  -د  مكة  -ج يثرب  -ب  الطائف -أ

 31ص                                                عم الرسول الذي كان له دوًرا كبيًرا في بيعة العقبة الثانية: -6

 أبو طالب  -د  أبو لهب  -ج مطلبلاالعباس بن عبد  -ب  حمزة بن عبد المطلب  -أ

 32ص                                                                                     أول مسجد بني في اإلسالم: -7

 المسجد األقصى -د  المسجد الحرام -ج مسجد قباء  -ب المسجد النبوي  -أ

 37ص                                                             بقيادة سرية نخلة: ملسو هيلع هللا ىلص الصحابي الذي كلفه النبي   -8

 عمرو بن العاص  -د  خالد بن الوليد  -ج عبد هللا بن جحش -ب مصعب بن عمير  -أ

 40ص                                                          السيطرة على آبار بدر:الصحابي صاحب مشورة  -9

 عمر بن الخطاب  -د  الحباب بن المنذر -ج سعد بن معاذ  -ب  أبا لبابة بن المنذر -أ

 43ص                       هـ:6إلى قريش ليفاوضهم على أداء المسلمين للعمرة عام  ملسو هيلع هللا ىلصمبعوث النبي  -10

 أبو بكر الصديق  -د  عثمان بن عفان -ج الوليد خالد بن  -ب  مصعب بن عمير  -أ
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 43ص                                        هـ:6عام   ةالحديبيصلح  ملسو هيلع هللا ىلصمبعوث قريش الذي عقد مع النبي   -11

 سهيل بن عمرو  -د  خالد بن الوليد  -ج عبد هللا بن جدعان  -ب  أبو سفيان بن حرب  -أ

 53ص                                                                      هـ:40هـ حتى 11الفترة الممتدة من  -12

 العصر العثماني  -د  ة ولة األموي عصر الد  -ج عصر الخلفاء الراشدين -ب عصر النبوة  -أ

 58ص                                                                :المتنبئ الذي ظهر في عمان بقبيلة األزد  -13

 لقيط بن مالك -د  مسيلمة  -ج طليحة  -ب  سجاح  -أ

 64ص                                                                   العام الذي توفي فيه أبو بكر الصديق: -14

 هـ 14 -د  هـ13 -ج هـ 12 -ب  هـ 11 -أ

 66ص    هـ الذي فرت فيه خيل الفرس من جمال المسلمين:15اليوم الثاني من معركة القادسية عام   -15

 الهرير -د  عماس  -ث  أرماث  -ت  أغواث -1

 68ص   هـ:15موك ابن الوليد في معركة اليرالقائد الذي تنازل عن القيادة العامة لجيش المسلمين لصالح خالد  -16

 المثنى بن حارثة  -د  يزيد بن أبي سفيان  -ج أبو عبيدة بن الجراح  -ب عمرو بن العاص  -أ

  77ص                              الخليفة الذي كان أول من وضع التاريخ الهجري: -17

 على بن أبي طالب  -د  عثمان بن عفان  -ج عمر بن الخطاب -ب أبو بكر الصديق  -أ

 

 

 

                   فيما درست:الية بما يناسبها أكمل العبارات الت  (ج 

 21ص                                                                        الفيلبعام  اسمهالعام الذي ولد فيه الرسول  .1

 21ص                                    نافهاشم بن عبد م  اسمهالذي سن رحلتي الشتاء والصيف  ملسو هيلع هللا ىلص النبيجد  .2

 21ص                                                       عبد المطلب  اسمهأعاد حفر بئر زمزم الذي  ملسو هيلع هللا ىلص النبيجد  .3

 22ص                                                                       حليمة السعدية اسمها  ملسو هيلع هللا ىلصاسم مرضعة النبي  .4

 23ص                                خديجة بنت خويلد اسمها عمل في تجارتها الب ملسو هيلع هللا ىلصالسيدة التي طلبت من النبي   .5

 23ص    خديجة بنت خويلد                  هي ولم يتزوج غيرها إال بعد وفاتها  ملسو هيلع هللا ىلص السيدة التي تزوجها النبي  .6

 27ص                                                         أبو بكر الصديق اسمهأول من دخل اإلسالم من الرجال  .7

 30ص                    شعب أبي طالب يسمىاقتصاديًا واجتماعيًا  المكان الذي حاصرت فيه قريش بني هاشم  .8

 33ص                                            دار الهجرة / المدينة المنورةاالسم الذي أطلقه العرب على يثرب  .9

 35بعاث                         صيوم  تسمى بل الهجرة بخمس سنوات أخر الحروب بين األوس والخزرج ق .10
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 37ص     سرية نخلة                               هـ اسمها 2في رجب عام  ملسو هيلع هللا ىلص السرية التي أرسلها النبي  .11

 39ص                                الشورىيسمى هـ 2عام  في غزوة بدر ملسو هيلع هللا ىلصالمبدأ الذي سار عليه النبي   .12

 39ص                                                         أبو جهل اسمههـ 2بدر عام في غزوة   قائد قريش .13

 42ص                                                      خالد بن الوليد اسمهقائد خيالة قريش في غزوة أحد  .14

 41ص                  بني النضير هامسامن المدينة بعد غزوة أحد  ملسو هيلع هللا ىلصالقبيلة اليهودية التي طردها النبي   .15

 43ص بني قريظة               اسمهافي غزوة األحزاب  ملسو هيلع هللا ىلصالقبيلة اليهودية التي خانت عهدها مع النبي  .16

 46صبيان براءة                   يسمىهـ لنقض العهود مع المشركين  9عام  ملسو هيلع هللا ىلصالبيان الذي أعلنه النبي   .17

 47ص خزاعة                                  اسمهاثناء صلح الحديبية القبيلة التي دخلت في حلف قريش أ .18

 50ص                                        المنورة  المدينة اسمها هـ11عام  ملسو هيلع هللا ىلصالذي دفن فيه النبي   المدينة .19

 55ص  أبو بكر الصديق           اسمه ملسو هيلع هللا ىلصالذي تولى أمور المسلمين بعد وفاة النبي   أول خليفة للمسلمين .20

 58ص طليحة بن خويلد                                                    اسمهالمتنبئ الذي ظهر في بني أسد  .21

 58صمذحج                         اسمها المتنبئ أبو األسود العنسي في بالد اليمن فيها ظهر القبيلة التي  .22

 64ص بكر الصديق                                      و أب اسمهالخليفة الذي جمع القرآن الكريم في عهده  .23

 64ص   ابت                                  زيد بن ث اسمهالقرآن الكريم وتدوين الصحابي الذي قام بجمع   .24

 66ص  هاشم بن عتبةو القعقاع بن عمروكان بقيادة هـ 15من الشام إلى القادسية عام الذي جاء المدد  .25

 67صسراقة بن مالك  اسمه ملسو هيلع هللا ىلصذي أعطي سواري كسرى عند فتح المدائن كما وعده النبي بي الالصحا .26

 73ص              عمرو بن العاص اسمهن الخليفة عمر بن الخطاب لفتح مصر ذ القائد المسلم الذي استأ .27

 74ص                            بابليون اسمهالحصن الذي حاصره القائد عمرو بن العاص عند فتح مصر  .28

 77ص                                         عمر ابن الخطاب هاألمصار اسممصر الخليفة الذي يعد أول من  .29

 

 

 صوب ما تحته خط في العبارات التالية:  (د

 التصويب العبارة م

 21ص   يبن قص   عبد مناف . بن قصي عبد الدار اسمهالذي كانت له السقاية والرفادة  ملسو هيلع هللا ىلصجد النبي  1

حرب   تسمىوهو في الخامسة عشرة من عمره  ملسو هيلع هللا ىلصالحرب التي اشترك فيها النبي  3

 .الردة

 24ص           حرب الفجار

بن  دار أبو طالب تسمىمقًرا للدعوة في المرحلة السرية   ملسو هيلع هللا ىلصالمكان الذي اتخذه النبي   4

 .عبد المطلب

 27ص  دار األرقم بن األرقم

بن عبد  العباس اسمهالذي رد عليه ردًا قبيًحا عند عرض اإلسالم عليه  ملسو هيلع هللا ىلصعم النبي   5

 المطلب

 28ص                 أبو لهب 

 30ص           ثالث سنوات  . خمس سنواتاستمرت مقاطعة قريش لبني هاشم  6
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 العبارات التالية: الدالة على المفاهيم والمصطلحاتكتب أ هـ(

 المصطلح العبارة م

 24ص     حلف الفضول في دار عبد هللا بن جدعان بين بطون قريش. ملسو هيلع هللا ىلصالحلف الذي شهده النبي  1

 28ص   الدعوة الجهرية سالم.اإل إلىمن السادة والعبيد والحجاج لجميع الناس  ملسو هيلع هللا ىلصالمرحلة التي شهدت دعوة النبي   2

 28ص    دعوة االقربين أقرباؤه من بني عبد المطلب. ملسو هيلع هللا ىلصالمرحلة التي دعى فيها النبي  3

 30ص        عام الحزن للمحن والشدائد. ملسو هيلع هللا ىلصالعام العاشر للبعثة الذي تعرض فيه النبي   4

 35ص           األنصار بينهم.  ملسو هيلع هللا ىلصاألوس والخزرج من سكان يثرب وحد النبي   5

 49ص     خطبة الوداع الناس بأنه بلغ الرسالة. ملسو هيلع هللا ىلصا النبي خطبة في موسم الحج أشهد فيه 6

 58ص              الردة القبائل العربية على سلطان الحكومة اإلسالمية في المدينة المنورة. تمرد  7

 58ص            المتنبئة ادعاء بعض الشخصيات من القبائل الكبرى للنبوة.  8

 66ص            أرماث  هـ الذي بدأ فيه القتال. 15عام  اليوم األول من معركة القادسية  9

 66ص           أغواث  المدد من بالد الشام. هـ جاء فيه 15م الثاني من معركة القادسية عام  يوال 10

 66ص           عماس هـ الذي بلغ فيه قتلى الفرس عشرة أالف.  15اليوم الثالث من معركة القادسية عام   11

 66ص          الهرير الليلة التي قتل فيها أحد المسلمين وهو "هالل ابن علفة" قائد الفرس "رستم"  12

 63ص          البويب  األعشار هـ وتعرف بيوم 13فرس عام  لمسلمين والمعركة بين ا 13

 68ص          نهاوند  هـ وتعرف بفتح الفتوح 21معركة بين المسلمين والفرس عام   14
 

عبد هللا  اسمهفي حمايته إلى مكة بعد عودته من الطائف  ملسو هيلع هللا ىلصالشخصية التي دخل النبي   7

 بن جدعان

 30ص       المطعم بن عدي

 32ص         سراقة بن مالك على ابن أبي طالب اسمهى الرسول بسواري كسر الشخصية التي وعدها 8

 40ص      أبا لبابة بن المنذر سعد بن معاذ. اسمهفي المدينة المنورة أثناء غزوة بدر  ملسو هيلع هللا ىلص الصحابي الذي أنابه النبي  9

 41ص             بني القينقاع بني قريظة.  اسمها بدرمن المدينة بعد غزوة  ملسو هيلع هللا ىلصالقبيلة اليهودية التي طردها النبي   10

 44ص                      بكر . خزاعةقبيلة  ا اسمهأثناء صلح الحديبية  قريشالقبيلة التي دخلت في حلف  11

 57ص          أسامة بن زيد  خالد بن الوليد. اسمهلمواجهة خطر الروم في الشام  ملسو هيلع هللا ىلصي جهزه النبي قائد الجيش الذ  12

 55ص       أبو بكر الصديق .عمر ابن الخطاب اسمهالخليفة الذي لقب بالعتيق والصديق  13

 64ص       أبو بكر الصديق .عمر ابن الخطاب اسمهأول من سمى القرآن الكريم مصحفًا  14

 66ص   سعد بن أبي وقاص  خالد ابن الوليد. هاسمهـ 51قائد المسلمين في معركة القادسية عام  15

 66ص                   رستم بهمن بن جاذوية.  اسمههـ 15قائد الفرس في معركة القادسية عام   16

خالد بن  اسمهقائد المسلمين الذي أمره الخليفة عمر بن الخطاب بالزحف على القدس )إيلياء(  17

 الوليد
 70ص  أبو عبيدة بن الجراح

 74ص              المقوقس هرقل. اسمهد عمرو بن العاص حاكم مصر الذي عقد صلًحا مع القائ 18
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 األسئلة المقالية: ❖
 

 

 

 دلل / برهن على صحة العبارات التالية: (أ

 35ص                                              مع المهاجرين.  رضرب األنصار أروع األمثلة في التضحية واإليثا .1

 . االستجابة إلى أمر هللا -

 تقسم أموالهم وبيوتهم مع المهاجرين. -

 35ص                                          أصبحت المدينة المنورة أول مجتمع مثالي في شبه الجزيرة العربية. .2

 كان يسوده النظام. -

 األخاء والمساواة والمحبة. ربطته روح  -

 25ص                                                     .ت والعبريد من العظاعثة بالعدقبل الب  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي تميزت سيرة ا .3

 أن اإلنسان. السعي في طلب الرزق يعلي من ش -

 الخلق الكريم يرفع من قدر اإلنسان  -

 34ص                                                                 كقائد عند بناء المسجد. ملسو هيلع هللا ىلصشخصية النبي  اتضحت  .4

 حث المسلمين على العمل.  -                                  ساهم في البناء بنفسه. -

 36ص                                           هدم الوحدة االجتماعية في المدينة المنورة.اليهود والمنافقين  اولح .5

 اثارة البغضاء بين المهاجرين واالنصار.  -

 تحريض قريش ومشركي مكة المكرمة على غزو المدينة المنورة.  - لخزرج               اإليقاع بين األوس وا -

 40ص                                 في إدارة غزوة بدر بما يتفق مع المفاهيم العسكرية الحديثة. ملسو هيلع هللا ىلصراعة النبي ب .6

 الجانب اإلعالمي: خطب بالجيش وأوصاهم بالصبر والثبات وبشرهم بالجنة.  -

 المدينة أبا لبابة بن المنذر.  سي: أناب علىالجانب السيا -

 واستعدادهم والطريق الذي سوف يسلكونه. الجانب االستطالعي: متابعة أخبار قريش  -

 الجانب اللوجستي: خرج بالجيش ووصل إلى مكان بئر بدر. -

 الجانب االستراتيجي: اتخذ مقر القيادة في مكان مرتفع يشرف على أرض المعركة. -

  69ص                                              في معركة اليرموك.الوليد العسكرية  عبقرية خالد ابن -10

 ثم يبدأ بالهجوم المضاد.  ثبات المسلمين أمام هجمة الروم -

 زحف خالد بفرسانه الذين لم يقاتلوا فانقضوا على الروم.  -

 .تقسيم الجيش إلى كتائب واختيار رجال الكتيبة الواحدة من قبيلة واحدة -

 تقسيم الجيش إلى ميسرة وميمنة وقلب. -
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 70ص   ية وأبعدها أثًرا في حركة الفتح اإلسالمي.كانت معركة اليرموك من أعظم المعارك اإلسالم-11

 هزيمة قاسية.لقى جيش الروم أقوى جيوش العالم يومئذ  -

 غادر هرقل المنطقة نهائيا وقلبه ينفطر من الحزن  -

 :قواسفذ ما بين األن  (ب

 24ص                                            (أذكر)         في إعادة بناء الكعبة المشرفة. ملسو هيلع هللا ىلصدور النبي   -1

 العمل في نقل الحجارة والبناء. -

 حل الخالف بين بطون قريش حول موضع الحجر األسود. -

 26ص                          (أذكر)   .عند نزول الوحي ملسو هيلع هللا ىلصمن النبي موقف السيدة خديجة بنت خويلد  -2

 هدأت من روعه.  -

 بالنبوة.ذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل الذي بشره  -

 39ص                                                                 )أذكر(          بدر.ب المباشر لغزوة سبال -3

 ألحد قوافل قريش التجارية فعلمت قريش بذلك واستعدت للقتال بالرغم من نجاة القافلة. ملسو هيلع هللا ىلصعتراض النبي ا -4

5-  

 34ص                                    )أذكر(            .دين دور المدينة المنورة في عهد الخلفاء الراش -6

 . نواة الدولة اإلسالمية -7

 . ت منها الجيوش اإلسالمية لنشر اإلسالمانطلق -8

 يلي: ما عدد (ج

 24-22ص                                                                                   ة.البعثقبل  ملسو هيلع هللا ىلصعمال النبي أ -1

 الرعي. -

 التجارة. -

 حلف الفضول. -

 االشتراك في بناء الكعبة المشرفة. –        حرب الفجار.     -

 26ص                                                                 .بين قومه ملسو هيلع هللا ىلصالخالق التي تميز بها النبي ا -2

 األمانة  -                                                العدل. -

 الصدق –                                                 العفة. -

 30-28ص                                        اإلسالمية. ألساليب التي اتبعتها قريش لمقاومة الدعوة ا -3

 أسلوب الجدل واالستهزاء. –مباالة وعدم االهتمام بأمر الدعوة في بدايتها.           الال -

 المقاطعة االقتصادية.  –تعذيب وحرمان العبيد والضعفاء.                              -

 طالب ليكف النبي عن عيب أصنامهم وعبادتهم.بعثت قريًشا وفدًا إلى عمه أبو  -

 يتوقف عن الدعوة. ه على النبي مقابل أن عرضت قريش المال والجا -
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                          .من الهجرة إلى المدينة ملسو هيلع هللا ىلصلمنع النبي الخيارات التي طرحت في دار الندوة  -4

 32ص

 القتل. -

 القتل. -                                     الحبس. -

 32ص                                               أحداث الهجرة النبوية:دد أدوار الشخصيات التالية في ع -5

 على ابن أبي طالب:  -

o  ليلة الهجرة / رد أمانات قريش إلى أهلها. ملسو هيلع هللا ىلصنام في فراش النبي 

   أبو بكر الصديق: -

o   في الهجرة. ملسو هيلع هللا ىلصصاحب النبي 

 أسماء بنت أبي بكر:   -

o   وصاحبه في غار ثور.  ملسو هيلع هللا ىلصحمل الطعام إلى النبي 

 عبد هللا بن أبي بكر:  -

o   في غار ثور.  ملسو هيلع هللا ىلصنقل أخبار قريش إلى النبي 

 34ص                                                                                .ملسو هيلع هللا ىلصي  في عهد النبور المسجد د -6

 مكان لتجميع المسلمين.  -    مقًرا للحكم  -

 36ص                                                                                                   بنود الصحيفة. -7

 ينية وسياسية ومن حق الجماعة أن تعاقب المفسد وأن تؤمن المطيع. للجماعة شخصية د أن  -

 الحرية الدينية مكفولة للجميع. -

 على سكان المدينة من المسلمين وغيرهم أن يتعاونوا ماديًا ومعنويًا في رد أي اعتداء على مدينتهم.أن  -

 هو الرئيس العام لسكان المدينة.  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   -

 36ص                                                       كقائد لألمة اإلسالمية. ملسو هيلع هللا ىلصجوانب شخصية النبي  -8

 الحكمة السياسية في استقرار المجتمع من خالل وضع الصحيفة. -

 من صفات القائد الناجح.في بناء المسجد  ملسو هيلع هللا ىلصمساهمة النبي  -

 في التنظيم واالحتياط للمستقبل. ملسو هيلع هللا ىلصالمقدرة الفائقة للنبي  -

 بناء جبهة داخلية قوية للوقوف أمام أعدائه من قريش. –لبذور البغضاء وروح العصبية الجاهلية.  ملسو هيلع هللا ىلصنبي اجتثاث ال -

 37ص                                                                                                هام السرية.م -9

 ضمان أمن المدينة ومراقبة الحدود. -

 الدولة وعقد معاهدات الصداقة معها. المجاورة بهيبةاشعار القبائل  -

 الوقوف على تحركات قريش ضد الدولة اإلسالمية.  -

 يش التجارية. التعرض لقوافل قر -
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 44ص                                                                       هـ.6بنود صلح الحديبية عام  -10

 ودوا العام القادم ألداء العمرة.يرجع المسلمون هذا العام على أن يع  -

 وضع هدنة بين الفريقين لمدة عشر سنوات. -

 أراد الدخول في عهد قريش من غير قريش دخل فيه. من أراد الدخول في عقد قريش فله ذلك، ومن -

 من اتى محمد من قريش مسلًما بدون إذن وليه يرد، وال ترد قريش من أتاها من عند محمد مرتدًا. -

 49ص                                                    هـ.10في حجة الوداع  ملسو هيلع هللا ىلصبي أهم وصايا الن -11

 المسلمين. حرمة الدماء واألموال بين  -

                     أداء األمانة. -

 مسئولية كل إنسان عن عمله. -

 لمسلم أخو المسلم.         ا -

 التمسك بكتاب هللا وسنة نبيه.  -

 61ص                                                   األسباب الدينية لحركة الفتوحات اإلسالمية. -12

 نشر الرسالة المحمدية وإعالء كلمة هللا. -

 إلى عبودية هللا.   ناإلنسان من عبودية اإلنسا تحرير  -

 61ص                                               األسباب السياسية لحركة الفتوحات اإلسالمية. -13

 رجية. مية من األخطار الخاحماية الدولة اإلسال -

 المحافظة على وحدة متماسكة للدولة اإلسالمية.  -

 64ص     من حياة الخليفة أبو بكر الصديق                                      المستوحاةالقيم  -14

                      جمع القرآن الكريم في عهده بعد حروب الردة. -

 له بالجنة شهد  -

                                      اإلجابة إلى اإلسالم من غير تردد. -

 من سمى القرآن الكريم مصحفًا  أول  -

                                       .ملسو هيلع هللا ىلصت مع النبي شهد جميع الغزوا -

                                                                وأبوه حّي.خليفة ولي أول  -

 أعتق سبع نفر كلهم كانوا يعذبون على يد الكفار.  -

 التعهد بالمسلمين وقضاء حوائجهم.  -

 أول من سمي خليفة.  -

 74ص                   شروط الصلح الذي عقده عمرو بن العاص مع المقوقس حاكم مصر. -15

 الدخول في اإلسالم.  -

                       دفع الجزية. -

 القتال  -
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 :علل لما يلي (د

 26ص                                                                       للناس في غار حراء. ملسو هيلع هللا ىلصعتزال النبي ا .1

 التأمل في خلق هللا والخلوة بنفسه.  (ح

 ي تنافي الفطرة السليمة.ذي ضاق بتصرفاته التالبعد عن المجتمع ال (خ

 28ص                                                                            معارضة قريش للدعوة اإلسالمية: -2

 أن قريش لم تفرق بين السيادة والنبوة.  -

 أن الرسول كان يدعوا للمساواة بين الناس وقريش ال تريد ذلك. -

 ليد األباء واألجداد.ادات وتقاالتمسك بع -

 خدمتهم لألصنام ورعايتهم للحجاج. الخوف من فقدانهم للثروة والجاه بسبب  -

 29ص                                                                      الحبشة لهجرة أصحابه. ملسو هيلع هللا ىلصاختيار النبي  -3

 ألن بها حاكم عادل ال يظلم عنده أحد. -

 32ص                                                                 مين إلى يثرب.هجرة المسل خوف قريش من -4

 ألنهم أصبحوا قوة ال يستهان بها. -

 32ص                                                                .ملسو هيلع هللا ىلصاتفاق قريش مع جميع القبائل لقتل النبي  -5

 ثأر له ويقبلون بالدية. لوال يقدر بنو هاشم على اليتفرق دمه بين القبائل  -

 35ص                                      أصبحت المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار في النسب والميراث. -6

 لزيادة وجوب االتفاق والتآلف بين المهاجرين واالنصار. -

 35ص                            زوة بدر.إلغاء نظام التوارث في المؤاخاة بين المهاجرين واالنصار بعد غ -7

 الستقرار األمور في المدينة   -

 37ص                                     بالعمل على حماية الدولة وتنظيم عالقاتها الخارجية. ملسو هيلع هللا ىلصقيام النبي  -8

 حتى تستقر أحوالها األمنية واالقتصادية واالجتماعية.  -

 تحقيق هدفها في نشر دعوة اإلسالم 

 41ص                                                            ليهود بني القينقاع من المدينة. ملسو هيلع هللا ىلصطرد النبي  -9

 إلظهارهم العداوة وتعمدوا إهانة المسلمين في المدينة. -

 42ص                                                                هـ.3هزيمة المسلمين في غزوة أحد عام  -10

 نشغال المسلمون بجمع الغنائم ونزول الرماة فانكشف ظهر المسلمين.ا -

 استغالل خالد ابن الوليد قائد خيالة قريش للموقف فكّر عليهم.  -
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 42ص                                                           ود بني النضير من المدينة.يه ل ملسو هيلع هللا ىلصطرد النبي  -11

 . ملسو هيلع هللا ىلصلمحاولتهم اغتيال النبي   -

 42ص                                                                     هـ .5غزوة األحزاب )الخندق( عام  -12

 المسلمين/ الدفاع عن النفس.  -

 في القضاء على اإلسالم. ش ري رغبة ق -

 تأليب اليهود للقبائل العربية ضد المسلمين. -

 45ص                                                          الرسل إلى الملوك واألمراء ملسو هيلع هللا ىلصارسال النبي  -13

 بسبب تفرغه لنشر الدعوة اإلسالمية بعد صلح الحديبية.  -

 46ص                                                                                     هـ.7غزوة خيبر عام  -14

 تصفية تجمعات اليهود في خيبر.  -

 46ص                                                                                     هـ.8غزوة مؤته عام  -15

 . ملسو هيلع هللا ىلصعدوان الغساسنة على المسلمين وقتلهم رسول النبي  -

 46ص                                                                                     هـ.8وة حنين عام زغ -16

 ئل هوازن وثقيف لمهاجمة المسلمين. استعداد قبا -

 46ص                                                                                           هـ.9غزوة تبوك  -17

 استعداد الروم والقبائل العربية الموالية لهم لقتال المسلمين. -

 47ص                                                                             هـ. 8لمكة عام  ملسو هيلع هللا ىلصفتح النبي  -18

 بية. لح الحديأثناء ص ملسو هيلع هللا ىلصبسبب اعتداء قبيلة بكر ومساعدة قريش لهم على قبيلة خزاعة التي كانت في حلف النبي  -

 53ص                                                            تسمية دولة الخلفاء الراشدين بهذا االسم. -19

 وساروا على هديه وسيرته في الخالفة. ملسو هيلع هللا ىلصألنهم كانوا مصاحبين للنبي وعاشوا زمنًا من االحداث التي خاضها النبي  -

 55ص                                                                 لجيش أسامة بن زيد. ملسو هيلع هللا ىلصتجهيز النبي  -20

 شام لتأمين حدود الدولة اإلسالمية، حيث بدأت الغساسنة بالتحرش بتجارة المسلمين. لمواجهة خطر الروم في ال -

 58ص                                                                  .ملسو هيلع هللا ىلصظهور الردة في أواخر أيام النبي  -21

 بسبب ادعاء النبوة.  -

 يدفعها الضعيف للقوي. المتناع البعض عن دفع الزكاة باعتبارها اتاوة   -

 62ص                                                                  تسمية معركة البويب بيوم األعشار. -22

 كة.ألن المسلمين أحصوا مائة رجل قتل كل منهم عشرة في المعر -

 65ص                    اختيار الخليفة أبو بكر الصديق لعمر ابن الخطاب لتولي الخالفة من بعده. -23

 ألن الخليفة أبو بكر خشي من تفريق المسلمين مرة أخرى. -

 ألن عمر ابن الخطاب فيه الرجل الشديد في غير عنف واللين في غير ضعف.  -
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 66ص                                                  .استكمال الخليفة عمر ابن الخطاب لفتوح الشرق -24

 لتي حلت ببالد فارس بعد جلوس يزدجرد على العرش.بسبب االضطرابات ا -

 بسبب نوايا يزدجرد بالهجوم على بالد العرب. -

    68ص                                                                    تسمية معركة نهاوند بفتح الفتوح. -25

 ألنها قضت على أخر الجيوش الفارسية.  -

 ألنها أنهت على الدولة الساسانية.  -

 68ص                                                       كان فتح العراق من أعسر الفتوح اإلسالمية. -26

 لصعوبة األرض. -

 لكثرة مجاري المياه. -

 73ص                                                                    كراهية أهل مصر للحكم الروماني. -27

 ألن مصر كانت مخزنًا يمد روما بحاجتها من الغالل. -

 أهلك الرومان أهل مصر بالضرائب. -

 الصراع المذهبي.  -

 المسلمين لمصر.طول فترة حصار حصن بابليون أثناء فتح  -28

 الحصار عند العرب. قلة معدات  -لمناعة أسوار الحصن                         -

 

 

 

 

 ما النتائج التي ترتبت على: ـ( ه

 30ص                                                                اإلسالم على أهل الطائف. ملسو هيلع هللا ىلصرض النبي ع .1

 عدم استجابتهم له وال لدعوته. -

 حرضوا عليه األطفال يسبونه ويقذفونه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتين.  -

 36ص                                                                      للصحيفة في المدينة. ملسو هيلع هللا ىلصضع النبي و .2

 لتنظيم الحياة العامة في المدينة.  -

 لتحديد العالقة بين الدولة اإلسالمية وبين جيرانها.  -

 37ص                                                                                           أحداث سرية نخلة. .3

 انتهز المشركون هذه الفرصة إلثارة القبائل العربية على المسلمين وحكومة المدينة. -

 في الشهر الحرام. رفض الرسول ما تم في الغزوة وقال ما أمرتكم بقتال -
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 41ص                                                                                        هـ .2غزوة بدر عام  .4

 تثبيت دعائم الدولة اإلسالمية وتأكيد سيادتها على أرضها. -

 علت كلمة اإلسالم ودخل كثير من المشركين إلى اإلسالم وضعفت شوكة اليهود.  -

 هم للثأر واالنتقام.كان وقع الهزيمة على قريش شديدًا مما دعا -

 . طرد يهود بنو القينقاع من المدينة -

 42ص                                                                                         هـ.3غزوة أحد عام  .5

 سلمين. مهزيمة ال -

 للخطر. ملسو هيلع هللا ىلصتعرض حياة النبي   -

 طرد يهود بني النضير من المدينة.  -

 43ص                                                                      هـ .5)الخندق( عام غزوة األحزاب  .6

 استنفدت قريش كل إمكاناتها في القضاء على الدولة الجديدة. -

 تعززت مكانة المسلمين بين القبائل في شبه الجزيرة العربية.  -

 46ص                                                               هـ.7خيبر عام   تصفية تجمعات اليهود في .7

 . اء قوة اليهود في شبه الجزيرة العربية.هان -

 46ص                                                                                         هـ.8غزوة مؤته عام  .8

 ع الجيش بقيادة خالد بن الوليد.استشهاد قادة المسلمين ورجو -

 46ص                                                                                         هـ.8زوة حنين عام غ .9

 انتصار المسلمين في نهاية المعركة. -

 46ص                                                                                    هـ.9غزوة تبوك عام  -10

 مين. جبن الروم عن مواجهة المسل -مصالحة قبائل الشمال على الجزيرة      -

 48ص                                                                                       هـ.8فتح مكة عام  -11

أصبحت الدولة اإلسالمية هي القوة السياسية والعسكرية بعد أن   تحققت أهم مراحل توحيد شبه الجزيرة العربية -

 األولى في الجزيرة العربية. 

 59ص                                                                               هـ.11عركة بزاخة عام م -12

 انتصار المسلمين بقيادة خالد بن الوليد.  -

 فرار طليحة إلى الشام ثم عاد وأسلم وشارك في فتح العراق. -

 59ص                                                          هـ11عركة عقرباء )حديقة الموت( عام م -13

 مقتل مسيلمة على يد وحشي الحبشي. -

 استشهاد العديد من حفظة القرآن الكريم.  -

 60ص                                               القضاء على حركة الردة في عهد أبي بكر الصديق. -14

 رجوع شبه الجزيرة العربية كلها لدين التوحيد، دين الرسالة المحمدية. -
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 62ص                                                                     هـ .12ة ذات السالسل عام معرك  -15

 الفرس.جيش ليد على انتصار جيش المسلمين بقيادة خالد بن الو -

 فتح أليس والحيرة واألنبار )مخزن غالل الفرس(. ىمواصلة خالد بن الوليد المسير حت -

 66ص                                                                          هـ .15معركة القادسية عام  -16

 الفرس. انتصار جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص على جيش  -

 جمع األسالب واألموال، لم يجمع مثله من قبل وال من بعد. -

 67ص                                                                               هـ .16فتح المدائن عام  -17

 دخول سعد بن وقاص القصر األبيض بالمدائن.  -

 جمع الكثير من الغنائم.  -

 67ص                                                                              هـ16معركة جلوالء عام  -18

 انهزام الفرس ومقتل مائة ألف منهم.  -

 نائم. جمع الكثير من الغ -

 66ص                                                                            هـ .21معركة نهاوند عام  -19

 ى الشمال وظل يتنقل من بلد إلى أخر حتى قتل. فرار يزدجرد إل -

 وأنهت على الدولة الساسانية. قضت على أخر الجيوش الفارسية  -

 

 

 :قارن بين كل( و     

 31ص   بيعة العقبة الثانية 31ص  بيعة العقبة األولى وجه المقارنة 

 للبعثة  13 للبعثة  12 العام

 المبايعة على اإلسالم - شروط البيعة 

 

 

 السمع والطاعة. -

 النفقة في العسر واليسر. -

 االمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -

 ود عنه. ذوال ملسو هيلع هللا ىلصحماية النبي  -
 

 39ص  أسباب غزوة بدر االقتصادية 39ص   لسياسيةغزوة بدر اأسباب  وجه المقارنة 

بالنسبة  

 للمسلمين
 المحافظة على سيادة الدولة وحماية حدودها. -

 

الرغبة في استرجاع أموالهم التي استولت   -

 عليها قريش في مكة. 

 

 القضاء على الدولة الجديدة والدين اإلسالمي.  - بالنسبة لقريش 

 

يق التجاري إلى تجارتها )الطرالمحافظة على  -

 الشام(.

 ا
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  (أ

 42ص     جيش قريش في غزوة أحد 42ص    جيش المسلمين في غزوة أحد جه المقارنة و

 أبو سفيان بن حرب  - ملسو هيلع هللا ىلص النبي  - القائد

 مقاتل.  3000 - مقاتل.   700 - عدد الجيش

 

 

 59ص   معركة عقرباء )حديقة الموت( 59ص   معركة بزاخة وجه المقارنة 

 حنيفة بنو المسلمين×  بنو أسدالمسلمين×  األطراف 

 مسيلمة الكذابخالد بن الوليد× المتنبئ  خالد بن الوليد×المتنبئ طليحة بن خويلد  القادة

 هـ 11 هـ  11 السنة 

 أرض اليمامة  منطقة نجد عند ماء لبني أسد المكان

 

 األحداث

 

 انتصار خالد ابن الوليد. -

، ثم عاد وأسلم فرار طليحة إلى الشام -

 اق. وشارك في فتح العر

في البداية هزم مسيلمة لواءين من ألوية   -

 المسلمين.

تقدم خالد بن الوليد عد معركة بزاخة   -

االلوية وانتصر على مسيلمة الذي وجمع 

 قتل. 
 

 62ص      معركة البويب 62ص    معركة الجسر وجه المقارنة 

 المسلمين × الفرس  المسلمين × الفرس  األطراف 

 المثنى بن حارثة × مهران بن باذان أبي عبيده بن مسعود الثقفي × بهمن بن جاذوية القادة

 هـ 13 هـ 13 السنة 

 المسلمين  انتصار هزيمة المسلمين/ استشهاد أبي عبيدة  النتائج

 

 جيش المسلمين في غزوة األحزاب )الخندق(  وجه المقارنة 

 42ص

 األحزاب )الخندق( جيش قريش في غزوة 

 42ص

 أبو سفيان بن حرب  - ملسو هيلع هللا ىلص النبي  - القائد

 مقاتل   10000 - مقاتل  3000 - عدد الجيش
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 62ص   معركة أجنادين 62ص  معركة كاظمة )ذات السالسل( وجه المقارنة 

 المسلمين × الروم  المسلمين × الفرس  األطراف 

 عمرو بن العاص × ثيودور  خالد بن الوليد × هرمز  القادة

 هـ 13 هـ 12 السنة 

 بين الرملة وبيت جبرين بفلسطين كاظمة  المكان

 

 النتائج

 

 ش المسلمين على جيش الفرسانتصار جي -

 فتح األنبار.  -

 الحيرة على الجزية.  هلصالح أ -

 ليس على نهر الفرات. أكمل السير إلى أ -

 

 . انتصر المسلمون -

 ن المسلميأصبحت فلسطين في يد  -

 

 

 

 :بين كل من( فرق ز        

 41ص     أحد بالنسبة لقريشأسباب غزو  41د بالنسبة للمسلمين       صأسباب غزوة أح

 بعد غزوة بدر.  االعتباررغبة قريش في الثأر ورد  - .الدفاع عن النفس -
 

 56ص   فضل األنصار 56ص    فضل المهاجرين

 أول الناس اسالًما. -

 تحملوا عداوة قومهم واألذى. -

 تركوا أوطانهم وأهلهم. 

 أهل الرسول وعشيرته.

 أهل البلد. -

 قامت الدولة اإلسالمية بجهادهم وأموالهم.  -

 وآووه. ناصروا الرسول  -

 

 العوامل التي ساعدت المسلمين على االنتصار على الفرس 

 76ص

 التي ساعدت المسلمين على االنتصار على الرومالعوامل 

 75ص

 الصراع المذهبي حول اإلباحة المطلقة أو الزهد. -

 الصراع حول العرش أنهك اإلمبراطورية سياسيًا. -

 كثرة الضرائب.  -

 مذاهب المسيحية. الصراع المذهبي بين  -

 كراهية أهل الشام ومصر للروم. -

 النزاع السياسي حول العرش. -
 

العوامل النفسية التي ساعدت المسلمين على االنتصار على 

 75ص      الفرس والروم

العوامل الحربية التي ساعدت المسلمين على االنتصار  

 75ص     على الفرس والروم

 للدفاع عن العقيدة ونشر اإلسالم.كان المسلم يقاتل  -

هدف المسلمين كان الرغبة في االستشهاد ورفع كرامة  -

 مين.المسل

 

 خفة المقاتل العربي وتحمله للعطش والجوع. -

 معرفة العرب ألساليب القتال وحرب الصحراء. -

 القيادة الموحدة والحكيمة. -

 قوة القادة وحنكتهم السياسية.  -
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 45ص                                                                     أكمل الجدول التالي:( ح       

 موقف المرسل إليه من الرسل جهة الرسالة المرسل إليه  م الرسولاس

 خاف على ملكه ولم يسلم  إيلياء بفلسطين  قيصر ملك الروم )هرقل(  دحية بن خليفة الكلبي 

 مزق كتاب الرسول فمزق هللا ملكه المدائن بالعراق  كسرى ملك فارس حذافة السهمي عبد هللا بن 

 أسلم ووضعه على عينيه  الحبشة  بشة )النجاشي( ملك الح عمرو ابن أميه الضمري 

 لم يسلم ولكنه أكرم وفادته  مدينة اإلسكندرية بمصر المقوقس )حاكم مصر(  حاطب بن أبي بلتعة 

 أسلم وأسلم قومه  هجر البحرين )االحساء( المنذر بن ساوي )ملك البحرين(  العالء بن الحضرمي 

 اشترط لكي يسلم األمر من بعده اليمامة  لحنفي( أمير اليمامة )هوذه ا سليط بن عمرو العامري 

 هدد بغزو المدينة المنورة  حوران  الحارث الغساني )أمير الغساسنة(  شجاع بن وهب األسدي 

 أسلم صنعاء  حاكم اليمن  المهاجر بن أبي أميه  

 أسلم ُعمان  ملكا عمان )ابنا الجلندي(  عمرو بن العاص 

    

 

 

 

 أكمل المخططات التالية: (ط
 

 

 

 

 

 

 

 

28/27مراحل الدعوة اإلسالمية  ص

المرحلة الجهرية دعوة األقربين المرحلة السرية

في المدينة المنورةملسو هيلع هللا ىلص أعمال النبي 

36-34ص

وضع الصحيفة الصلح بين األوس 
والخزرج

المؤاخاة بين 
المهاجرين واألنصار بناء المسجد

17 



 

 
(sskuwait.net )– التوجيه العام لالجتماعيات 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التالية: والمصطلحات عرف المفاهيم  (ي

 
                               30ص                                                                                             عام الحزن: -1

 وشدائد أكبر من سابقيها. م حيث تعرض الرسول لمحن 619هو العام العاشر للبعثة الموافق 

                                37ص                                                                                                 السرية: -2

 فرقة من الجنود بقيادة أحد الصحابة. 

المشكالت التي واجهت أبو بكر الصديق 

58-55ص

حركة الردة وفاة الرسول وبيعة السقيفة

أسباب حركة الفتوحات اإلسالمية

61ص

أسباب سياسية أسباب دينية

هـ15أيام معركة القادسية عام 

66ص

يوم عماس يوم أغواث يوم أرماث
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                               43ص                                                                           :بيعة الرضوان )الشجرة( -3

 على رد أذى قريش إذا اعتدت على وفدهم.  ملسو هيلع هللا ىلصمبايعة الصحابة للنبي  

                              53ص                                                                                                 الخالفة: -4

 . ملسو هيلع هللا ىلصرياسة دينية ودنيوية غايتها حمل الناس على ما فيه صالحهم متبعًا الخليفة في ذلك نصوص كتاب هللا وسنة النبي 

                                58ص                                                                                                    الردة: -5

 تمرد القبائل العربية على سلطان الحكومة اإلسالمية في المدينة المنورة. 

                              58ص                                                                                                  المتنبئة: -6

 ء النبوة. بعض الشخصيات من القبائل الكبرى بادعاقيام 

                                56ص                                                                                            البيعة العامة: -7

 مبايعة الناس بعد عرض األمر على األمة بكاملها. 

                               56ص                                                                                     سقيفة بني ساعدة: -8

 . ملسو هيلع هللا ىلصمكان تجمع األنصار والمهاجرين الختيار لمناقشة أمر رئاسة الدولة بعد وفاة النبي  

 

 

 

 من القائل؟ وما المناسبة؟ ك(        

 24ص   النعم، ولو أدعى به في اإلسالم ألجبت"حمر لقد شهدت في دار عبد هللا بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به "  .1

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي القائـــــل: 

 . عند حضوره حلف الفضولالمناسبة: 

 25ص          "ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثُجلة، ولم تزر به صعله............................." .2

 أم معبد.القائـــــل:      

 عندما مر بخيمتها  ملسو هيلع هللا ىلصوصف النبي  المناسبة:      

 25ص                                                                                                               "كان خلقه القرآن" .3

 السيدة عائشة رضي هللا عنها. القائـــــل:      

 . ملسو هيلع هللا ىلصوصف النبي  المناسبة:      
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                  ذا األمر ما فعلت"ا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك ه"وهللا يا عم لو وضعو .4

 29ص 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي القائـــــل:      

 عيب أصنامهم وعبادتهم. عن   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عندما عرض المشركون على أبو طالب أن يكف المناسبة:      

 33ص                                                         طلع البدر علينا                            من ثنيات الـــــــوداع" .5

 وجب الشكر علينا                           ما دعــــــــــا هلل داع      

 أيها المبعوث فينــا                           جئت باألمر المطاع"      

 أهل المدينة.القائـــــل:      

 عند دخوله المدينة.   ملسو هيلع هللا ىلصلمدينة للنبي ستقبال أهل اعند االمناسبة:      

" لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق ........... فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر  .6

 39ص                                                                                                                  لخضناه معك" 

 سعد بن معاذ.القائـــــل:                   

 أصحابه بشأن غزوة بدر. ملسو هيلع هللا ىلصعندما استشار النبي  المناسبة:                   

                                                                                                          د محمد من كان يعبد محمد فان محمد قد مات، ومن كان يعبد هللا فإن هللا حي ال يموت" " أيها الناس، من كان يعب .7

 55ص 

 أبو بكر الصديق.القائـــــل:                   

 .ملسو هيلع هللا ىلصعند وفاة النبي  لمناسبة: ا                  

 

 56ص      في أمر دونكم" " إن العرب ال تخضع إال لهذا الحي من قريش ونحن األمراء وأنتم الوزراء ال نقطع   .8

 أبو بكر الصديق.القائـــــل:                   

 في سقيفة بني ساعدة.  ملسو هيلع هللا ىلصعند مناقشة أمر رئاسة الدولة بعد وفاة النبي  المناسبة:                   

 56ص                            "من يتقدم عليك يا أبا بكر وأنت أول الناس إسالًما وثاني اثنين إذ هما في الغار"  .9

 عمر بن الخطاب. القائـــــل:                   

 في سقيفة بني ساعدة.  ملسو هيلع هللا ىلصعند مناقشة أمر رئاسة الدولة بعد وفاة النبي  المناسبة:                   
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"يا أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسن فأعينوني وإن أسئت فقوموني..........  .10

                                             أطعت هللا ورسوله فإذا عصيت هللا ورسوله فال طاعة لي عليكم"  أطيعوني ما

 57ص 

 أبو بكر الصديق.القائـــــل:                   

 عند توليه خالفة المسلمين. المناسبة:                   

 57ص    خطفنا والسباع من حول المدينة ..................." ولو أن الطير ت  ملسو هيلع هللا ىلص"وهللا ال أحل عقدة عقدها النبي  .11

 أبو بكر الصديق.القائـــــل:                   

 عندما أصر على ارسال جيش أسامة بن زيد.المناسبة:                   

 57ص         أمر النبي"  أسامة كما ولو ظننت السباع تخطفني ألنفذت جيش  ملسو هيلع هللا ىلص"ال أرد قضاء قضى به النبي  .12

 أبو بكر الصديق.القائـــــل:                   

 عندما أصر على انفاذ جيش أسامة بن زيد.المناسبة:                   

 58ص                                   "وهللا لو منعوني عقال بعير كان يؤتونه رسول هللا لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه" .13

 أبو بكر الصديق.ــــل: القائـ                  

 ه من مشكلة حركة الردة.ديد موقفعند تحالمناسبة:                   

 

      61ص   "ال تخونوا وال تغدروا وال تغلوا وال تمثلوا وال تقتلوا طفاًل وال شيًخا كبيًرا وال امرأة ..........." .14

 أبو بكر الصديق.القائـــــل:                   

 اإلسالم. عندما وقف يخطب في جيوش  المناسبة:                   

 62ص                                                                 "جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة." .15

 خالد بن الوليد.القائـــــل:                   

 مز قائد الفرس في معركة ذات السالسل.عندما كتب ليرد على هرالمناسبة:                   

 64ص                                               وت أحدًا إلى اإلسالم إال كانت له كبوة، غير أبو بكر""ما دع .16

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي القائـــــل:                   

 يعدد مناقب أبو بكر الصديق. المناسبة:                   
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والرأي منكم قد صرفوني عن هذا عازًما على الخروج معكم وإن ذوي اللب   "أيها الناس إني كنت  .17

 الرأي ........"

 66ص                                                                           عمر بن الخطاب.القائـــــل:                   

 ، ولكن أشار عليه أهل الرأي بإرسال أحد الصحابة. جيش لحرب الفرسعندما عزم على قيادة الالمناسبة:                   

 66ص               الجزية عن يد وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك""اختر إن شئت  .18

 سعد بن أبي وقاص.القائـــــل:                   

 قادسية. عندما أرسل سعد بن أبي وقاص بوفد من الدعاة إلى يزدجرد ليفاوضوه قبل معركة ال المناسبة:                   

 69ص                                                              انصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم""يا عباد هللا  .19

 أبو عبيدة بن الجراح. القائـــــل:                   

 حث المسلمين على الصبر والثبات في معركة اليرموك.المناسبة:                   

 69القوم من الجلد والقتال والقوة إال ما قد رأيتم...................."             ص إلسالم لم يبق عند يا أهل ا .20

 : خالد بن الوليد. القائـــــل:                   

 حث المسلمين على الصبر والثبات في معركة اليرموك المناسبة:                   

 70ص                                                             قاء بعده."        السالم عليك يا سوريه، سالم ال ل .21

 القيصر هرقل امبراطور الروم.القائـــــل:                   

 بعد هزيمة الروم في معركة اليرموك وانسحابهم من الشام. المناسبة:                   

 73ص                                                             وعونًا لهم""إنك إن فتحتها كانت قوةً للمسلمين   .22

 عمرو بن العاص.القائـــــل:                   

     عند كتابه للخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه في فتح مصر.المناسبة:                   

                   

                             73ص                                          الواحد فيهم بألف رجل"ال "لقد أمددتك بأربعة آالف فيهم رج .23

 عمر بن الخطاب. القائـــــل:                   

 عندما أرسل مددًا قوامه أربعة أالف مقاتل إلى جيش عمرو بن العاص بمصر. المناسبة:                   
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 لية: التا تفند العبار (ل

 45ص                                                         م يكن صلح الحديبية نصًرا عظيًما للمسلمين. ل -1

 العبارة خاطئة ألن:

 اعتراف صريح من قريش بالدولة اإلسالمية.  -

 ساعد المسلمين على التفرغ لوضع حد لخطر اليهود الذين تجمعوا في خيبر. -

 ريش إلسالمهم مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. اعالن كثير من أبطال ق -

 لنشر الدعوة فأرسل الرسل والوفود إلى الملوك واألمراء يدعوهم إلى اإلسالم.  ملسو هيلع هللا ىلصتفرغ النبي   -

 57ص                                         موقف أبو بكر الصديق الرافض إلنفاذ جيش أسامة بن زيد. -2

 : هالعبارة خاطئة ألن

 استكمال مسير جيش أسامه على الشمال. صمم على (د 

 خروج أبو بكر مودًعا لجيش أسامة ماشيًا.  (ذ 

                                            63عدم أهمية المدينة المنورة في عهد الخلفاء الراشدين.                                                 ص -3

 : ها كانتالعبارة خاطئة ألن

 لة اإلسالمية. نواة الدو (ر

 انطلقت منها الجيوش اإلسالمية لنشر اإلسالم.  (ز

 70ص                                      بعد معركة شديدة انتصر فيها المسلمون.تم فتح بيت المقدس   -4

 العبارة خاطئة ألن:

 حاصر المسلمون إيلياء )بيت المقدس( شهرين ولم يدخلوها بقتال.. -

الخليفة عمر بن  كتابًا إلى بطارقة أهل بيت المقدس، فأشار أهل بيت المقدس للمصالحة مع كتب أبو عبيده بن الجراح  -

 الخطاب.

كتب أبو عبيدة بن الجراح للخليفة عمر بن الخطاب للقدوم إلى بيت المقدس فاستخلف على ابن أبي طالب ووصل إلى  -

 بيت المقدس.
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 العبارات التالية:لدال على أمامك خريطة شبه الجزيرة العربية أكتب الرقم ا •

 

 

 

 

 

 

 

 \ 

 

 

 ( 1)بحر الروم يمثله على الخريطة الرقم  -1

 ( 2)بحر القلزم يمثله على الخريطة الرقم  -2

 ( 3)المكان الذي هاجر إليه المسلمون هجرتهم األولى يمثله على الخريطة الرقم  -3

 ( 7)المكان الذي جرت فيه معركة كاظمة يمثله على الخريطة الرقم  -4

 ( 4) لذي ظهر فيه مدعى النبوة مسيلمة الكذاب يمثله على الخريطة الرقم المكان ا -5

 ( 5) المكان الذي ظهر فيه مدعى النبوة األسود العنسي يمثله على الخريطة الرقم  -6

 ( 9)الخريطة الرقم المكان الذي ظهر فيه مدعية النبوة سجاح يمثله على  -7

 ( 6)على الخريطة الرقم  المكان الذي ظهر فيه مدعى النبوة لقيط بن مالك يمثله -8

 ( 8)موقع غزوة مؤته يمثله على الخريطة الرقم  -9

1 

2 
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 مامك خريطة شبه الجزيرة العربية أكتب الرقم الدال على العبارات التالية:أ •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4)معركة القادسية يمثلها على الخريطة الرقم  -1

 ( 6)معركة اليرموك يمثلها على الخريطة الرقم  -2

 ( 3)جيوش اإلسالمية يمثلها على الخريطة الرقم مركز انطالق ال -3

 ( 2) معركة ذات السالسل يمثلها على الخريطة الرقم  -4

 ( 7) هـ يمثلها على الخريطة الرقم 18منطقة فتحها عمر بن العاص عام   -5
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 مامك خريطة شبه الجزيرة العربية أكتب الرقم الدال على العبارات التالية:أ •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2) يمثلها على الخريطة الرقم   هـ21معركة نهاوند عام   فتحها بعد أتم المسلمون ة منطق -1

 ( 6)على الخريطة الرقم  تبوك يمثلهاغزوة   -2

 ( 5)اإلسالمية يمثلها على الخريطة الرقم  الدولة ملسو هيلع هللا ىلصالمدينة التي أقام فيها النبي  -3

 ( 8) يمثلها على الخريطة الرقم  حاصر فيها المسلمون حصن بابليونالمنطقة التي  -4

 ( 3) يمثلها على الخريطة الرقم  هـ12المنطقة التي بدأ المسلمون فتحها عام  -5

 ( 7ى الخريطة الرقم )المنطقة التي غادرها هرقل نهائياً بعد معركة اليرموك يمثلها عل -6

 ( 4يمثلها على الخريطة الرقم ) ملسو هيلع هللا ىلصالمدينة التي شهدت والدة النبي  -7
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 الزمني التالي: الخطأكمل  •

 25ص             الخط الزمني لحياة الرسول قبل البعثة 

 إعادة بناء الكعبة زواجه من السيدة خديجة  حرب الفجار لشريف المولد النبوي ا

        

        

 م 605 م 606 م 586 م 571
 

 34ص         األحداث التاريخية في المرحلة المكية  

 نزول الوحي 
أول هجرة  

 للحبشة 

المقاطعة  

 االقتصادية 

وفاة السيدة  

 خديجة وأبو طالب 

 الهجرة النبوية  نية بيعة العقبة الثا بيعة العقبة األولى 

             

             

 م 622 م 622 م 621 م 619 م 616 م 615 م 610

 

 األحداث التاريخية في المرحلة المدنية  

 سرية نخلة 

 37ص

 غزوة أحد 

 

 41ص

 غزوة الخندق 

 

 42ص

 صلح الحديبية 

 

 43ص

 طرد يهود خيبر 

 46ص

 

 غزوة مؤته 

 46ص

 

 حجة الوداع 

 

 49ص

 

 فتح مكة

 46ص

 غزوة بدر  

 39ص

 

إلى    ملسو هيلع هللا ىلصرسل النبي 

 الملوك واألمراء 

  45ص

 غزوة حنين 

 46ص

             

             

 هـ 10 هـ 8 هـ 7 هـ 6 هـ 5 هـ 3 هـ 2
 

 األحداث التاريخية في المرحلة المدنية تابع/ 

 46ص  غزوة تبوك

 49ص  حجة الوداع
 ملسو هيلع هللا ىلص وفاة النبي 

 46ص   بيان براءة 50ص

      

      

 هـ 11 هـ 10 هـ 9

27 



 

 
(sskuwait.net )– التوجيه العام لالجتماعيات 

  

      لخالفة أبو بكر الصديق الخط الزمني  

 سقيفة بني ساعدة
 معركة ذات السالسل

 62ص

 62ص   معركة البويب
 الصديق الخالفةتولي أبو بكر 

 انفاذ جيش أسامة بن زيد

 62ص    معركة أجنادين
 حروب الردة

 حديقة الموتمعركة  –معركة بزاخة 

 59ص

 معركة الجسر

 64ص    وفاة أبو بكر الصديق 62ص

      

      

 هـ 13 هـ 12 هـ 11

 

  لخالفة عمر بن الخطاب الخط الزمني  

تولى عمر بن 

 الخطاب الخالفة

 65ص

 معركة القادسية 

 66ص

 فتح المدائن

 67ص
 فتح مصر 

 

 73ص

 معركة نهاوند 

 68ص

 فتح بيت المقدس 

 70ص

 معركة اليرموك

 68ص

 معركة جلوالء 

 67ص

 صلح األسكندرية 

 

         

         

 هـ 21 هـ 18 هـ 16 هـ 15 هـ 13
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