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 )الجزء الثاني(

 بعد منتصف الفصل األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هـ(  13 – 11( أبوبكر الصديق)1الخلفاء الراشدون)

 

 (. أبوبكر الصديقتولى الخالفة بعد وفاة الرسول)ص( و به ابتدأ عهد الخلفاء الراشدين ... )  – 1

 (.  المدينة مسجد" ألبي بكر الصديق في ... )  البيعةتمت "  – 2

 ما أهم اإلنجازات في عهد أبي بكر الصديق ؟ – 3

 .وأعاد الوحدة للدولة اإلسالمية الردة حركة القضاء على -   

 الفتوحات اإلسالمية. -   

 ما أسباب حركة الردة ؟ – 4

 امتناع بعض القبائل عن دفع الزكاة. -   

 رفض آخرون مبايعة أبي بكر خليفة للمسلمين. -   

 ادعى بعض رؤساء القبائل النبوة ، أمثال مسيلمة الكذاب في اليمامة. -   

 كيف تم التصدي لحركة الردة ؟ – 5

 وجه أبو بكر أحد عشر قائدا لمحاربة القبائل المرتدة أبرزهم:

 .معركة عقرباءخالد بن الوليد: إلى بالد بني عامر ، ومنها إلى اليمامة ، حيث هزم مسيلمة الكذاب في  -

 إلى أين اتجهت حركة الفتوحات في عهد أبي بكر ؟ سم قادتها . – 6

 عبيدة بن الجراح ، يزيد بن أبي سفيان ، عمرو بن العاص ، شرحبيل بن حسنة. : أبو الشام -   

 : خالد بن الوليد )انتصر على الفرس ، وفتح الحيرة عاصمة المناذرة (.العراق -   
 

 (. خالد بن الوليدتولى القيادة العامة على جيوش المسلمين في الشام ... ) -  7

 هـ ) األطراف ، النتائج (.13عرف معركة أجنادين  – 8

 النتائج األطراف الحدث

 هـ13معركة أجنادين 
 المسلمون  -

 البيزنطيون -
 انتصر المسلمون بقيادة خالد بن الوليد على البيزنطيين. -

 

 (. عمر بن الخطابهـ . و تولى الخالفة بعده ... ) 13توفي أبوبكر في سنة  – 9

 

 

 

 

 

 



 

 

 (ـه23-13(عمر بن الخطاب)2الخلفاء الراشدون)

 أول من اتخذ لنفسه لقب أمير المؤمنين هو _______________ )عمر بن الخطاب(. – 1

 ما أهم اإلنجازات التي حققها عمر بن الخطاب؟ – 2

 الفتوحات الكبرى )فتح الشام والعراق ومصر (. -    

 .واإلدارة تنظيم الجيش -    

 اعتمد الشورى في أمور الحكم. -    

 .م(622)الهجرة إلى يثرب  الهجري )القمري( اعتمد التقويم -    

 ما أهم الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب؟ – 3

 .معركة اليرموكبعد انتصار المسلمين على البيزنطيين في  الشامفتح  -

 مع الفرس. القادسية ونهاوندبعد معركتي  العراقفتح   -   

 .مصرفتح  -   

 (. بيت المقدسالمدينة التي تسلم عمر بن الخطاب مفاتيحها وأعطى أهلها األمان هي _______ ) – 4

 كيف نظم عمر الجيش وإدارة البالد ؟ – 5

 أوال:الجيش:   

 )فرغهم للقتال(. الشتغال بالتجارة والزراعة والحرفأعفى المقاتلين من ا -       

 صرف لهم رواتب )العطاء(. -       

 :إدارة البالد ثانيا:   

 استحدث الديوان لتنظيم الشئون المالية والعسكرية. -       

 قسم األقاليم إلى واليات على كل منها وال يديرها. -       

 علل: تنظيم عمر بن الخطاب إدارة البالد حيث استحدث الديوان. – 6

 بسبب توسع الفتوحات وبالتالي وفرة الغنائم.         

 عاصمة الدولة اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب هي _________ )المدينة المنورة(. – 7

 ما معنى الشورى ؟ وكيف عالج عمر مسألة الخالفة من بعده ؟ – 8

 بالرأي.  االنفرادالشورى: هي التشاور وعدم      

 من كبار الصحابة وطلب منهم التشاور فيما بينهم الختيار الخليفة. ستةاختار عمر      

 المجوسي(. ةلؤلؤهـ بقتله على يد ______________ )أبو 23انتهت والية عمر بن الخطاب عام  – 9



 

 

 هـ(35-23عثمان بن عفان)(3الخلفاء الراشدون)

 كيف تولى عثمان بن عفان الخالفة ؟ – 1 

 اجتمع أهل الشورى بعد مقتل الخليفة عمر بن الخطاب وبايعوا عثمان بن عفان بالخالفة .     

 ما أهم اإلنجازات التي تحققت في عهد عثمان بن عفان ؟ – 2

 ، فتح أرمينيا وكرمان وسجستان وغرب أفريقيا ... ، جمع القرآن الكريم. بناء األسطول  -    

 ما األسباب التي دفعت عثمان بن عفان لبناء األسطول اإلسالمي ؟ – 3

متفوقة ليس للمسلمين قدرة على مواجهتها ، اقتصار الفتوحات اإلسالمية على  قوة بحريةألن البيزنطيين يملكون    
 الحروب البرية.

 (.والي الشام معاوية بن أبي سفيانالوالي الذي بنى األسطول اإلسالمي هو ____________ ) – 4

 (.قبرصنفذ معاوية بن أبي سفيان أوامر الخليفة وبنى أسطوال مكنه من غزو جزيرة _________ ) – 5

 عرف بمعركة ذات الصواري )األطراف والنتائج(. – 6

 النتائج األطراف الحدث

 المسلمون  - هـ31ذات الصوري 
 البيزنطيون - 

انتصر المسلمون بقيادة والي مصر عبدهللا بن أبي السرح على األسطول 
 البيزنطي في عهد قسطنطين الثاني بالقرب من آسيا الصغرى. 

 

 ما أهم نتائج بناء األسطول اإلسالمي ؟ – 7

 اري بالقرب من آسيا الصغرى. غزو جزيرة قبرص ، واالنتصار على البيزنطيين في معركة ذات الصو    

 لماذا جمع القرآن الكريم ؟ – 8 

بسبب تعدد تالوة القرآن الكريم واختلف القراء في قراءته حيث تعددت اللهجات بعد توسع الفتوحات وانتقال القبائل     
 العربية إلى األمصار.

 الصحابي الذي نصح عثمان بن عفان بتدوين القرآن هو ____________ )حذيفة بن اليمان(. – 9

 قرر عثمان جمع القرآن في مصحف واحد عرف بـ ____________ )مصحف عثمان(.  – 10

 هـ بـ ______________ )قتله(. 35انتهت والية عثمان عام  – 11

 

 

 

 

 

 



 

 

 هـ(40-35(على بن أبي طالب )4الخلفاء الراشدون)

 ما األسس التي أقام علي دولته ؟ – 1

أسس علي سياسته على قاعدة التقوى والعدالة والمساواة بين المسلمين . وقد شملت هذه السياسة مسائل الحكم     
 واإلدارة واالقتصاد.

 كيف عمل على بن أبي طالب النهوض بموارد الدولة اإلسالمية ؟ – 2

 .واستثمار األرض  الزراعةشجع  -

 . الحرفوأصحاب  الصناعو التجاروعزز دور   -

 وأنزل أشد العقوبات بالمخالفين.  -

 تشدد في ضبط أموال المسلمين. -

 علي بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان ؟اإلمام ما سبب الخالف الذي قام بين  – 3

رفض معاوية والي الشام قرار العزل وتمسك  عندما تولى اإلمام علي بن أبي طالب الخالفة عزل الوالة السابقين ،   
 بموقعه.

 عرف وقعة الجمل)األطراف والنتائج(. – 4

 النتائج األطراف الحدث

 اإلمام علي بن أبي طالب - هـ36وقعة الجمل 
 انتصر اإلمام علي عليهم في البصرة طلحة والزبير وأنصار عثمان -

 

 )األطراف والنتائج(. وقعة صفينعرف   – 5

 النتائج األطراف الحدث

 أهل العراق بقيادة اإلمام علي  - هـ37وقعة صفين 
 أهل الشام بقيادة معاوية -

جرت بين الطرفين معارك كثيرة ، انتهت بالتحكيم الذي 
 فشل ، وبايع أهل الشام معاوية بالخالفة ، ظهور الخوارج.

 

 (.الخوارجعرف المعارضين للتحكيم من جيش اإلمام علي بـ ____________ ) – 6

 )األطراف والنتائج(. معركة النهروانعرف   – 7

 النتائج األطراف الحدث

 اإلمام علي بن أبي طالب   - معركة النهروان 
 انتصر اإلمام علي بن أبي طالب على الخوارج. الخوارج -

 

 (عبدالرحمن بن ملجم المرادي. )مسجد الكوفةهـ أقدم _____ على قتل اإلمام علي بن أبي طالب في 40في سنة  – 8

 المدينة التي اتخذها اإلمام علي بن أبي طالب مركزا لخالفته هي _________ )الكوفة(. – 9

 



 

 

 

 الفتوحات في صدر اإلسالم

 .دام العهد الراشدي ___________ )ثالثين سنة(  – 1

 ما العوامل التي ساعدت المسلمين على تحقيق نصر سريع على الفرس و الروم ؟ – 2

 سالح إيمان ال مثيل له بالتاريخ. -   

 حبهم لالستشهاد. -   

 امتالكهم آلة عسكرية فعالة. -   

 سرعتهم في الحركة وتجارب اكتسبوها من الغزوات والسرايا وحروب الردة. -   

 المستوى القيادي الرفيع الذي تحلى به قادتهم كخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص ... -   

 كيف فتح المسلمون الشام ؟ – 3

      .خالد بن الوليدأولى المدن المفتوحة بقيادة  بصرىفتح المسلمون جنوب الشام حيث كانت  :أبي بكرفي عهد  -  
 .معركة أجنادينفي  البيزنطيين هـ حقق المسلمون النصر على13سنة وفي 

 البيزنطييننصرا حاسما على  المسلمونحاصر المسلمون دمشق وحمص ، وحقق  :عمر بن الخطابفي عهد  -  

 هـ أنهى الوجود البيزنطي في الشام.15 معركة اليرموكفي      

 (.عمر بن الخطابفي عهد الخليفة ____________ ) العراق وبالد فارسفتح  – 4

 )سعد بن أبي وقاص(.هـ بقيادة _______15  القادسيةفي معركة  الفرسعلى  عمرفي عهد  انتصر المسلمون – 5

 هـ بـ ____________ ) الفتح األعظم (.15سميت معركة القادسية   - 6

 ( نهاوند هـ في معركة ____________ ) 21سنة  الفرسعلى  عمرفي عهد  انتصر المسلمون – 7

 (. فتح الفتوحالتي عرفت بـ       __________ )       

 في عهد الخليفة _______ ) عثمان بن عفان (. أرمينيا فتحت – 8

 من القائد الذي فتح مصر ؟ و كيف تم له فتحها ؟ – 9

 القائد هو عمر بن العاص .   

 بجيش مكون من أربعة آالف مقاتل احتل رفع والعريش وحصن بابليون واإلسكندرية. عمر بن الخطابسيره الخليفة  

 ( في عهد الخليفةسبيطلةهـ )27انتصر المسلمون في شمال أفريقيا على البيزنطيين في معركة _______ – 10

 (.عثمان بن عفان_____      )         

 



 

 

 

 نظام الحكم في صدر اإلسالم

 ما المصادر التي استمدت منها القوانين في الدولة اإلسالمية؟ – 1

 القرآن الكريم و سنة الرسول )ص( .     

 كيف كان نظام الحكم في عهد الرسول )ص( ؟ – 2

 كان الشرع اإلسالمي النابع من القرآن الكريم هو القانون ، و كان الرسول )ص( يحكم بين الناس ويفصل في      

 الخصومات وفقا ألحكام الشرع.     

 في الحكم ، وكان التباحث في شؤون الدولة واتخاذ القرارات المهمة تتم في    الشورىكما كان )ص( يعمل بمبدأ      

 . المسجد     

 متى نشأ نظام الخالفة ؟ و ما المبادئ التي سار عليها هذا النظام في العهد الراشدي ؟ – 3

 الرسول )ص( ، وصاحب الخالفة خليفة الرسول )ص( ينهج نهجه ويسير على هداه ، وكان الخليفة                  نشأ بعد وفاة     

 يجمع في يده السلطتين الدينية و السياسية .    

 كيف تمت مبايعة الخلفاء الراشدين ؟ – 4

 .حيث كانت البيعة تجري في المسجد على أساس الشورى    

 وضح كيف تطور نظام اإلدارة في العهد الراشدي ؟ – 5

 التي تعني بسط سلطة الخليفة المباشرة على جميع الواليات. المركزيةقام الحكم على  -    

 لضبط مالية الدولة وترتيب أعطيات المسلمين. الديوانو في عهد عمر استحدث  -    

 في العراق )البصرة و الكوفة( ، الشام2ز )مكة والمدينة(، في الحجا 2( واليات : 8قسمت الدولة إلى ثمان ) -    

 والجزيرة مصر  وفلسطين.       

 من تولى القضاء في العهد الراشدي ؟  – 6

 تولى الخلفاء الراشدون القضاء بأنفسهم ، وعهدوا به أحيانا إلى من يثقون بهم في تولي هذه المهمة ، وقد تمتع    

 القاضي بسلطة واسعة.    

 ما وظيفة صاحب الشرطة في اإلسالم ؟ – 7

 كانت مهمته المحافظة على النظام و مراقبة األسواق و معاقبة المخلين باألمن.    

 

 



 

 

 ( العهد السفياني1الدولة األموية )

 هـ( هو ____________ ) معاوية بن أبي سفيان (.41مؤسس الدولة األموية ) – 1

 __________ ) فتح مكة (.دخل معاوية في اإلسالم بعد ___ – 2

 على _________ ) الشام (. والياأصبح معاوية في عهد عمر بن الخطاب  – 3

 . )اإلمام الحسن بن علي( هـ بعد تنازل _________ له41عام بويع معاوية بالخالفة  – 4

 الجديدة التي اتخذها معاوية له هي ____________ )دمشق(. العاصمة – 5

 لماذا اتخذ معاوية دمشق عاصمة لدولته ؟ – 6

 ألن فيها أشد المناصرين والحلفاء لبني أمية.     

 ما التنظيمات التي أدخلها معاوية على نظام اإلدارة في دولته ؟ – 7

 أعاد تنظيم اإلدارة ليمسك بزمام األمور في الدولة حيث:      

 طور الديوان الذي أنشأه عمر بن الخطاب . -

 استحدث ديوان الخاتم : الذي تصدر عنه الرسائل ممهورة بخاتم الخليفة. -

 استحدث ديوان البريد : لربط واليات الدولة بالعاصمة. -

 كيف حول معاوية نظام الحكم من الشورى إلى الوراثة ؟ – 8

 بوالية العهد ليكون الخليفة من بعده. يزيدعن طريق مبايعة ابنه    

 تا في العهد السفياني ؟ وما نتائجهما ؟ما أهم ثورتين وقع – 9

 هـ :61ثورة الكوفة  -

 : بسبب رفض اإلمام الحسين بن علي مبايعة يزيد بن معاوية.السبب
: سار اإلمام الحسين إلى الكوفة مستجيبا لدعوة أهلها الذين طردوا الوالي األموي ، لكن والي  األحداث والنتائج

استشهد فيها اإلمام  كربالءومنعه من دخولها فجرت معركة بين الطرفين في  البصرة عبيدهللا بن زياد سبقه إليها
 هـ. 61محرم 10الحسين ومن معه 

 

 ثورة الحجاز : أهل المدينة و عبدهللا بن الزبير. -

 : ثار أهل المدينة على يزيد بسبب قتله اإلمام الحسين . السبب
: أرسل يزيد حملة وصلت المدينة وأرغمت أهلها على مبايعته ، ثم حاصرت مكة وعادت إلى األحداث والنتائج

 هـ .64دمشق بعد وفاة يزيد 

 بعد وفاة يزيد بن معاوية بويع البنه ___________ بالخالفة ولكنه تنازل عنها. )معاوية(  -10

 وبايعوا _________.)مروان بن الحكم( والنالجفي  الجابيةبعد تنازل معاوية بن يزيد اجتمع األمويون في  – 11

 

 



 

 

 لمرواني( العهد ا2الدولة األموية )

 عرفت الحقبة التي بدأت مع خالفة مروان بن الحكم بـ ____________ ) العهد المرواني (. – 1

 لماذا سمي العهد المرواني بهذا االسم ؟ – 2

 . نسبة إلى أول خلفاء هذا العهد وهو مروان بن الحكم     

 ما أبرز إنجازات عبدالملك بن مروان ؟ – 3

 السياسية : قضى على الثورات في الشام والعراق والحجاز ، أعاد توحيد الدولة ، توسع الفتوحات في المغرب. -

 إصدار عملة عربية)الدينار اإلسالمي(. اإلدارية : تعريب الدواوين، و -

 بناء مسجد قبة الصخرة في القدس الشريف.    العمرانية : -

 ما العملتين المتداولتين في الدولة اإلسالمية قبل ضرب الدينار اإلسالمي ؟ – 4

 الدينار البيزنطي و الدرهم الفارسي.     

 ؟ د الملكما أبرز إنجازات الوليد بن عب – 5

، ووصلت الفتوحات إلى حدود هـ على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد92: فتح األندلسالفتوح -
 الصين. 

 : بناء الجامع األموي والمسجد األقصى.العمران -

 شجع الصناعات وأصلح الطرق وحفر اآلبار.  -

 استحدث البيمارستان ودار الضيافة. -

 أول من وظف خدما للمسنين و مؤدبين لأليتام وقادة للعميان.  -

 وجعلت المؤرخين يلقبونه بالخليفة الراشدي الخامس؟ ما األعمال التي قام بها عمر بن عبدالعزيز ، – 6

 اعتمد على الفقهاء وعين الوالة من ذوي الكفاءة. -

 ألغى امتيازات بني أمية وساواهم في العطاء مع سائر المسلمين. -

 حول األراضي التي بحوزتهم إلى بيت المال. -

 إسقاط الجزية عن الداخلين في اإلسالم. -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفتوحات (4الدولة األموية )

 بلغت الفتوحات األموية حدودها القصوى في عهد ____________ ) الوليد بن عبدالملك(. – 1

 قضى المسلمون على دولة الفرس في عهد ______________ ) الخلفاء الراشدين (. – 2

 ؟أنشأه معاوية لمحاربة البيزنطيينما النظام الذي  – 3

 أنشأ نظاما يقوم على إقامة مراكز عسكرية على الحدود لرصد تحركاتهم ، واعتمد على خروج حمالت عسكرية     

 ". الشواتي والصوائف في الصيف و الشتاء استهدفت مواقع البيزنطيين في آسيا الصغرى عرفت بـ "     

 هـ.49علل: فشل حملة يزيد بن معاوية إلسقاط القسطنطينية  – 4

 مناعتها البحرية.بسبب  -

 ".النار اإلغريقيةاستخدام البيزنطيين سالحا متطورا هو " -

 لماذا بلغت الفتوحات أقصى مداها في أيام الوليد بن عبدالملك ؟ – 5

 بسبب استقرار الدولة وازدهارها.     

 ما الفتح األهم الذي تحقق في الغرب ؟ – 6

 فتح األندلس )إسبانيا(.      

 الفتح ؟ ومن قاده ؟كيف تم هذا  – 7

 أرسل موسى بن نصير جيشا إلى إسبانيا بقيادة طارق بن زياد الذي عبر المضيق الذي سمي باسمه )مضيق جبل    

 فتمكنوا من فتح األندلس. وادي لكةطارق( وهزموا جيش القوط في معركة     

 إلى أين وصل توسع األمويين في الشرق ؟ ومن قاد هذا التوسع ؟ – 8

 محمد بن القاسم الثقفي حملة بلغت بالد السند.قاد  -

 تمكن قتيبة بن مسلم الباهلي من فتح بالد ما وراء النهر و كاشغر على حدود الصين. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( نظام الحكم5الدولة األموية )

 ؟لماذا حول معاوية نظام الحكم من نظام شوري إلى نظام وراثي – 1

 أسرته ، و خوفا من حدوث صراع على الحكم بعد وفاته.لكي يحفظ استمرار الحكم في       

 .علل: استفحال الصراع بين أبناء األسرة األموية – 2

 ألن الخلفاء األمويون صاروا يبايعون الثنين من أبنائهم بوالية العهد.      

 .علل: واجه األمويون معارضة شديدة في الحجاز و العراق – 3

 بسبب التحول من الشورى إلى الوراثة.     

 .وضح دور الجيش في العصر األموي – 4

 فرض األمن واالستقرار )القضاء على الثورات المناهضة( . -

 توسيع رقعة الدولة ) الفتوحات في الشرق والغرب(. -

 ما الوظائف الجديدة التي ظهرت في العصر األموي ؟ – 5

 الكاتب. -

 الحاجب. -

 يحكم باسم الخليفة في واليته.الوالي: الذي  -

 القاضي: يحكم في الخصومات. -

 رئيس الشرطة. -

 ما الدواوين التي استحدثها األمويون لتنظيم الدولة ؟ – 6

 ديوان الخراج: تنظيم الخراج و جبايته والنظر في مشكالته. -

 ديوان الرسائل: استحدثه معاوية إلعداد رسائل الخليفة إلى الوالة والقادة. -

 الخاتم: أنشأه معاوية لمنع التزوير في رسائل الخليفة.ديوان  -

 ديوان البريد: أنشأه معاوية لتنظيم االتصال بين العاصمة و الواليات. -

 ديوان النفقات: للنظر في مصروفات الدولة. -

 ديوان الصدقات: لتنظيم موارد الزكاة والصدقات و توزيعها على مستحقيها. -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 البحرين قبل اإلسالم

 ما المناطق التي شملتها البحرين قديما ؟ – 1

 كانت البحرين تشمل المناطق الممتدة على ساحل الخليج العربي بين البصرة و عمان.     

 ؟انت تعرف به جزر البحرين الحاليةما االسم الذي ك – 2

 .أوالكانت تعرف باسم      

 ؟لسكانهاعلى النشاطات االقتصادية أذكر تأثير موقع البحرين  – 3

 اكتسب أهل البحرين خبرة عالية في المالحة وتفوقوا في التجارة ، وكانت السفن تتردد على موانئهم من الشرق            

 األقصى وبالد المحيط الهندي ، ويقومون هم بإعادة تصدير البضائع إلى عدد من األماكن خاصة العراق.     

 ما أبرز حواضر البحرين القديمة ؟ – 4

 .العاصمة هجرالخط و دارين و جواثا و     

 ؟ العربية التي سكنت البحرين قديماما أشهر القبائل  – 5

 قبائل عبدالقيس و عشائر تميم وبكر بن وائل و األزد.     

 ؟في البحرين ما الذي شجعهم على السكن  - 6

 وفرة مياهها و خصوبة أرضها إلى جانب ازدهار التجارة . شجعهم على ذلك ،     

 ما أهم مقومات الحياة االقتصادية في البحرين قبل اإلسالم؟ – 7

 استخراج اللؤلؤ و صيد األسماك. -

 بعض الصناعات الحرفية مثل صناعة الفخار. -

 التجارة. -

 .ل : عمل سكان البحرين في الزراعةعل  -  8

 بسبب وجود الينابيع الجوفية التي يتفجر بعضها عيونا وجداول.      

 كحامل التمر إلى هجر" ضرب هذا المثل في تمر _____________ ) هجر (."  – 9

 ما الديانات التي اعتنقها سكان البحرين قبل اإلسالم ؟ – 10

 ة على عبادة األصنام.اليهودية ، و النصرانية ، والمجوسية إلى جانب الوثنية القائم      

 (. أوال الصنم الذي كان يعبده سكان البحرين وباسمه سميت جزر البحرين هو _________ ) – 11

 من الذي كان يحكم البحرين عند ظهور اإلسالم ؟ – 12

 كان يحكم البحرين حاكم عربي متنصر ) نصراني ( من قبيلة تميم هو المنذر بن ساوى.      

 كيف كانت عالقة المنذر بن ساوى بالفرس ؟ – 13

 كان مواليا للفرس الذين امتد سلطانهم إلى بعض أطراف شبه الجزيرة العربية ، لكن هذه العالقة غير ثابتة إذ      

 م التي انتصر فيها العرب على الفرس في العراق.611وقفت قبيلة بكر بن وائل إلى جانب العرب في موقعة ذي قار  



 

 

 ( في عهد الرسول)ص(1البحرين في صدر اإلسالم)

 ؟ف تم أول اتصال للبحرين باإلسالمكي – 1

 أرسل عبدهللا بن األشج وهو أحد زعماء قبيلة عبدالقيس رسل مع قافلة تمور إلى مكة لالتصال بالرسول)ص(     

 وبعد عودته حمل رسالة من الرسول)ص( يدعوه فيها إلى اإلسالم ، أسلم فأسلم أحدهم وهو عمرو بن عبدالقيس ،   

 األشج لكنه كتم إسالمه إلى أن اتصل الرسول)ص( بالمنذر بن ساوى حاكم البحرين.   

 متى تم أول اتصال رسمي للرسول)ص( بالبحرين ؟ وكيف ؟ – 2

 مي إلى البحرين ، حامال كتابا إلى المنذر بنللهجرة ، أرسل الرسول)ص( العالء بن الحضر ثامنالفي العام      

 ساوى يخيره بين اإلسالم و دفع الجزية فاستجاب المنذر لدعوة الرسول)ص( وأسلم معه سكان البحرين.    

 من تولى السلطة في البحرين في عهد الرسول)ص( ؟ – 3

 العالء بن الحضرمي.    

 ما موقف العالء بن الحضرمي من المجوس واليهود والنصارى في البحرين ؟ – 4

 ظل المجوس واليهود والنصارى على معتقداتهم ، وصالحوا العالء على دفع الجزية.     

 كيف أسهمت البحرين في تثبيت دعائم دولة الرسول)ص(؟ -  5

 ثمانين ألف درهم(. أسهمت بذلك ألن خراجها فاق خراج سائر األقاليم )حوالي     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( في العهد الراشدي2البحرين في صدر اإلسالم )

 كيف حدثت الردة في البحرين ومن تزعمها ؟ – 1

 الذي  الحطم بن ضبيعةبعد وفاة الرسول )ص( قاد رجل من قبيلة قيس بن ثعلبة حركة الردة بالبحرين وهو      

 الملقب بالغرور.  المنذر بن النعمانوانظمت إليه قبائل من الخط ودارين وسانده  سيطر على القطيف و هجر     

 من قاد القتال ضد أهل الردة في البحرين ؟ – 2

 . العالء بن الحضرميقاد القتال ضد أهل الردة     

 لماذا عهد الخليفة أبوبكر أمر القضاء على المرتدين في البحرين إلى العالء بن الحضرمي ؟ – 3

 بسبب خبرته في البحرين ومعرفته لقبائلها في عهد الرسول )ص(.    

 كيف تم القضاء على الردة في البحرين ؟ – 4

 كلف أبوبكر العالء بن الحضرمي أمر القضاء على الردة في البحرين فوصل إلى هجر حيث انظم إليه قبائل تميم     

 هـ( التي قتل فيها الحطم بن ضبيعة.11) معركة جواثا و بنو عبدالقيس فشن هجوما على المرتدين وهزمهم في  

 عرف معركة جواثا )األطراف و النتائج(.  - 5

 النتائج األطراف الحدث

 المسلمون - هـ11جواثا 

 المرتدون في البحرين -

 انتصر المسلمون على المرتدين في البحرين. -

 قتل قائد المرتدين في البحرين الحطم بن ضبيعة. -

 الردة في البحرين.انتهاء حركة  -

   تولى األمر في البحرين العالء بن الحضرمي. -
 بين دور البحرين في حركة الفتوح اإلسالمية ؟ – 6

 في ركب البحر، و كان أهل البحرين أول من العراق و فارسكانت البحرين من أهم مراكز الفتوح المنطلقة إلى   

 سبيل نشر اإلسالم.   

 ) العالء بن الحضرمي (  هـ هو ________ .15سنة  فارس أول من قاد حملة من البحرينيين إلى – 7

 هو __________ )عثمان بن أبي العاص(. عمان و البحرينالوالي الذي عينه الخليفة عمر بن الخطاب على  – 8

 علل: أصبحت البحرين في عهد عمر بن الخطاب والية مستقلة في الدولة اإلسالمية. – 9

 بسبب الدور الكبير الذي تلعبه في حركة الفتوح الشرقية.     

 في عهد الخليفة _____ ) عثمان بن عفان (. البصرةصارت البحرين ، ومركزها جواثا ، تتبع إداريا لوالية  – 10

 ي دور مهم في تاريخ البحرين .. وضح هذا الدور.للعالء بن الحضرم – 11

 أول والي للدولة اإلسالمية على البحرين.حمل رسالة اإلسالم إلى المنذر بن ساوى ، و  -

 قاتل المرتدين في البحرين وهزمهم في معركة جواثا. -

 تولى والية البحرين ثانيا في عهد أبي بكر . -

  على فارس. بحرية شن أول حملة -

 



 

 

 العهد األمويالبحرين في 

 

 انفصل الخوارج عن جيش الخليفة علي بن أبي طالب بعد _________ ) موقعة صفين (. – 1

 وكيف ؟ متى وصل الخوارج إلى البحرين ؟ – 2

وطرد أهل البصرة لواليهم األموي عبيدهللا بن زياد حيث نشطت حركة الخوارج في البصرة  بعد موت يزيد بن معاوية ،    
 ، و والتهم القبائل المجاورة وصوال إلى البحرين إذ ناصرتهم جماعات من األزد و تميم و بكر .

 كيف تمكن نجدة بن عامر الحنفي من السيطرة على البحرين ؟ – 3

 هـ حيث بايعته قبائل األزد ، وهزم قبائل عبدالقيس وحلفائها فصار نجدة حاكما67سار نجدة إلى البحرين سنة     

 على البحرين فنظم شؤونها وعين العمال على مدنها ، وأعادها والية مستقلة.     

 كيف انتهت حركة نجدة بن عامر الحنفي ؟ – 4

 بن ثور ، من قبيلة بكر ، على البحرين. حدث خالف شديد بين نجدة وأصحابه أدى إلى سيطرة أبي فديك عبدهللا    

 كيف تم القضاء على ثورة أبي فديك أبي فديك الخارجي في البحرين؟ – 5

 هـ حملة من أهل الكوفة و البصرة دخلت معسكر الخوارج وقضت على حكم72وجه عبدالملك بن مروان سنة      

 أبي فديك .    

 من نتائج القضاء على حكم أبي فديك الخارجي في البحرين إعادتها إلى والية ______ )البصرة(. – 6

 في عهد الخليفة ___________ )عمر بن عبدالعزيز(. –ذو المنارتين  – مسجد الخميسبني  – 7

 ود العبدي (.سيطر الخوارج على البحرين من جديد في عهد هشام بن عبدالملك بقيادة __________ ) مسع – 8

 هل نجح األمويون في القضاء على حركة الخوارج نهائيا ؟ وضح ذلك.  - 8

 كال حيث عادوا في أواخر العهد األموي بقيادة سليمان بن حكم ، الذي استمرت حركته حتى سقوط الدولة       

 هـ.   132األموية في سنة      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخرائط 
 اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب( ) الدولة

 
 : ى خارطة الدولة اإلسالمية في الجدول التاليأكتب ما ترمز إليه األرقام عل - 1

 البيانات الرقم البيانات الرقم
 بحر القلزم )األحمر(  المدينة المنورة 
 القسطنطينية  مكة المكرمة 
 بحر الروم )المتوسط(  نهاوند 
 الفسطاط  الخليج العربي 
 شبه الجزيرة العربية  البصرة 
 القدس  طرابلس 

 

 لون حدود الدولة اإلسالمية في نهاية عهد أبي بكر الصديق بالون األخضر الفاتح. – 2

 لون حدود الدولة اإلسالمية في نهاية عهد عمر بن الخطاب بالون األصفر.  – 3

 لون حدود اإلمبراطورية الفارسية بالون األزرق الفاتح. – 4

 لون حدود اإلمبراطورية البيزنطية بالون البرتقالي. - 5

 دسية ، اليرموك ، نهاوند.(:القامستخدما رمز المقص) ضع المعارك التالية في المكان المناسب على الخريطة – 6
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 ) الدولة اإلسالمية في عهد عثمان بن عفان(

 
 : ى خارطة الدولة اإلسالمية في الجدول التاليأكتب ما ترمز إليه األرقام عل - 1

 البيانات الرقم البيانات الرقم
 بحر بنطس )األسود(  المدينة المنورة 
 القسطنطينية  مكة المكرمة 
 بحر الروم )المتوسط(  مرو 
 اإلسكندرية  عدن 
 بحر العرب  الكوفة 
 بحر الخزر )قزوين(  القيروان 

 

 لون حدود الدولة اإلسالمية في نهاية عهد عثمان بن عفان باللون األخضر الفاتح. – 2

 لون حدود اإلمبراطورية الفارسية باللون األزرق الفاتح. – 3

 لون حدود اإلمبراطورية البيزنطية باللون البرتقالي. - 4

 .ذات الصواري(: مستخدما رمز المقص) التالية في المكان المناسب على الخريطة اسم المعركةضع   - 5
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 )الدولة األموية(

 

 : ى خارطة الدولة اإلسالمية في الجدول التاليأكتب ما ترمز إليه األرقام عل - 1

 البيانات الرقم البيانات الرقم
 الديبل  دمشق 
 القسطنطينية  قرطبة 
 بحر الروم )المتوسط(  سمرقند 
 طنجة  خراسان 
 بحر العرب  صنعاء 
 الفسطاط  القيروان 

 

 لون حدود الدولة اإلسالمية في نهاية العهد الراشدي باللون األخضر الفاتح. – 2

 لون المناطق التي أضيفت في العهد األموي  باللون األزرق الفاتح. – 3

 لون حدود اإلمبراطورية البيزنطية باللون البرتقالي. - 4

 (: مستخدما رمز المقص) التالية في المكان المناسب على الخريطة اسم المعاركضع   - 5

 .وادي لكة ، المائدة      
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 ) البحرين قبل اإلسالم (

 
 : ى خارطة الدولة اإلسالمية في الجدول التاليأكتب ما ترمز إليه األرقام عل - 1

 البيانات الرقم البيانات الرقم
 كاظمة  هجر 
 الحيرة  دارين 
 األبلة  جواثا 
 سيراف  اإلحساء 
 بالد عمان  اليمامة 
 بالد فارس  الخط 
 نجد  الخليج العربي 

 

 لون منطقة )ناحية( البحرين باللون األصفر. – 2

 لون جزر أوال باللون األحمر. – 3
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 حقوق اإلنسان

 ما حقوق اإلنسان؟ – 1

شخص جملرد كونه إنساان مهما كان جنسه أو جنسيته أو مكان إقامته أو لونه أو دينه أو لغته وهي حقوق  لكلهي احلقوق واحلرايت املستحقة     
 .غري قابلة للتصرفو عاملية 

 .الفلسفاتو    الدايانت توجد القيم اليت تقوم على أساسها حقوق اإلنسان يف أغلبية  – 2

 مبا تتميز حقوق اإلنسان ؟ – 3

 ارتباطها ابإلنسان بوصفه إنساان ومتأصلة يف كل فرد. -

 إهنا واحدة جلميع البشر بغض النظر عن العنصر أو اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل الوطين واالجتماعي. -

 إهنا متكاملة تشمل خمتلف جماالت احلياة ، كما تبدو كل تنمية منقوصة بدوهنا. -

 ... حقوق املرأةو  حقوق الطفلوقد وجدت حقوق خمصوصة مثل  – 4

 علل مقاصد الشريعة اإلسالمية أساس احلقوق اإلنسانية. – 5

حقوق  لكونه أقدم املصادر امللزمة و أسبقها ظهورا من انحية ، وأمشلها مجيعا من انحية أخرى حيث جاء اإلسالم ابألسس اليت تقوم عليها محاية    
 ...فظ الدين ، والنسل ، والنفس ، والعقل ، و املالحلاإلنسان 

 ما األركان اليت قامت عليها حقوق اإلنسان يف اإلسالم؟ – 6

 أركان احلق يف احلرية و الكرامة و العدل و املساواة.   

 ما مصادر حقوق اإلنسان يف اإلسالم ؟ - 7 

 القرآن الكرمي ، السنة النبوية الشريفة ، و آراء الفقهاء .

 اذكر ثالثة من حقوق اإلنسان يف اإلسالم . واشرح واحدا منها. – 8

 : اإلسالم أول من اندى أبن الناس يولدون أحرارا متساوين يف الكرامة واحلقوق ، وساوى اإلسالم بني الناس...حق احلرية والكرامة واملساواةأ . 

 ا يتوافر لغريه من مساواة أمام القانون والقضاة...: العدل هو أن يتوافر لإلنسان محق العدل و السالمة الشخصيةب. 

 : حرمت الشريعة قتل النفس بغري حق.حق احلياةج. 

 كما منح اإلسالم حقوق أخرى منها : التعليم ، الرأي والتفكري والتعبري ، التملك ...       

 ما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ؟ – 9

 مادة. 30و  ديباجة عايري العامة حلقوق اإلنسان ، وهو موجه إىل الشعوب واألمم كافة ويتألف منهي وثيقة دولية تتضمن املبادئ وامل   

 



 

 

 

 صنف مواد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كما هو مبني يف الصيغة املبسطة ضمن اجلدول التايل: – 10

 مواد اإلعالن احلقوق
 عدم التجزؤ ، التكامل ، عدم التمييز ، املشاركة واجلمع ، احملاسبة وقواعد القانون الكونية ، مبادئ عامة

حق السفر ، اللجوء ، منع االستعباد و التعذيب ، احملاكمة العادلة ، التمتع بشخصية قانونية ، حرية  حقوق مدنية و سياسية
 التفكري و الرأي. 

 الضماانت االجتماعية ، التعليم حق العمل ، حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية
 وهي واجبات الفرد حنو اجملتمع ومسؤوليات الدول يف احرتام حقوق اإلنسان واجبات ومسؤوليات

  

 ما التطور الذي حدث لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؟ – 11

إضافة احلق يف التنمية الذي مشل أيضا احلق يف السلم و احلق يف بيئة نقية وحميط سليم. كما صدرت جمموعة من القوانني  : تطور حمتوى -
 املخصوصة مثل حقوق الطفل ...

 ية ...بواسطة معاهدات و اتفاقيات دولية مثل العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياس ملزمة إىل قوانني نظريةحتول املبادئ من  -
 وضح مبادئ حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين. - 12 

دنية قامت مبادئ حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين على مبادئ العدل و احلرية و املساواة و األمن و تكافؤ الفرص ومشلت احلقوق السياسية و امل   
 سالمية  واملعاهدات و املواثيق الدولية.واحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية التزاما مببادئ الشريعة اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ملف حقوقنا و واجباتنا

 اكمل اجلدول التايل ابلبياانت املناسبة: -
 الواجبات احلقوق النوع

سية
سيا

 وال
دنية

امل
 

 حق احلياة  -

 احلرية ، األمن   -

 عدم التعذيب   -

 املشاركة السياسية -

 املساواة -

 والضمري والدين.حرية الرأي والتعبري والتفكري  -

الوالء للوطن والدفاع عنه إذا تعرض للخطر وهو واجب  -
 مقدس على كل مواطن.

 االلتزام ابلوحدة الوطنية وسالمة النظام العام. -

عية
تما

الج
و ا

دية 
صا

القت
ا

 

 العمل  -

 التعليم -

 املستوى الالئق للمعيشة -

 التملك -

 املأكل -

 املأوى -

 الرعاية الصحية -

 الضمان االجتماعي -

 اإلنتاج واإلخالص يف العملواجب  -

 واجب االلتزام ابلقوانني االقتصادية واالجتماعية -

 واجب التضامن االجتماعي -

وية
تنم

 وال
فية

لثقا
و ا

ئية 
البي

 

 
 حق العيش يف بيئة نظيفة وآمنة -

 حق املشاركة يف التنمية. -

 احلق يف احلياة ذات جودة -

 احلق يف فرص متكافئة -

 

 واألموال العامة ومحايتهاواجب احملافظة على املمتلكات  -

ترشيد االستهالك و احملافظة على التنوع الفطري و  -
 البيولوجي.

احرتام حقوق األجيال القادمة يف استالم عامل صاحل  -
 للحياة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عالقات مملكة البحرين الدولية

 إالم يهدف التعاون الدويل؟ – 1

 حتقيق التنمية ونشر السالم يف العامل من خالل مشروعات التكامل وبرامج الشراكة بني الدول وخدمة مصاحلها املشرتكة.       

 وضح مناذج من تعاون مملكة البحرين مع حميطها اإلقليمي والعاملي. – 2

 مملكة البحرين
 و  

التعاون 
 اخلليجي

 م ، لرتسيخ دعائم األمن واالستقرار يف املنطقة.1981العربية عام سامهت يف إنشاء جملس التعاون لدول اخلليج  -

 االلتزام مببدأ حل النزاعات ابلوسائل السلمية والدبلوماسية.  -

 دعم التعاون اإلقليمي ومسرية العمل اإلعالمي املشرتك. -

 مملكة البحرين 
 و

 التعاون العريب

 تسعى إىل حتقيق الوحدة العربية انطالقا من أسس اترخيية ولغة ودين وثقافة و وحدة آمال و مصري. -

 دعم القضااي العربية مثل القضية الفلسطينية. -

 تساهم يف العمل العريب املشرتك من خالل عضويتها يف جامعة الدول العربية.  -
 مملكة البحرين 

 و
التعاون 
 الدويل

 اسية للقانون املنظم للعالقات الدولية.تتمسك ابملبادئ األس -

 ثبات و توازن يف املواقف. -

 وضوح وندية يف التعامل مع خمتلف القضااي اإلقليمية والدولية.  -

 

 ما السياسات اليت اتبعتها مملكة البحرين للتعاون الدويل؟ – 3

 أرست من خالل التعاون مع الدول الكربى قواعد اثبتة يف عالقاهتا. -

 اهتمت بتعزيز التعاون مع املنظمات الدولية.  -

 م.1971تلتزم مبيثاق هيئة األمم املتحدة اليت انظمت هلا عام  -

 ..وقعت على غالبية االتفاقيات الدولية الصادرة عنها واليت تتماشى مع تعاليم اإلسالم وقيم اجملتمع األصيلة مثل اتفاقية حقوق اإلنسان. -

 الدوليني. شاركت يف تكريس السلم واألمن -

 تشجيع احلوار بني احلضارات من خالل التعايش والتسامح جلميع الدايانت والطوائف. -

 

 

 

 

 االنتماء العريب ململكة البحرين

 حدد مبادئ سياسة مملكة البحرين مع بلدان العامل العريب. – 1



 

 

 م الدوليني.تعمل على تعزيز التعاون والصداقة بني خمتلف البلدان العربية على أساس االحرتام املتبادل و مبادئ الشرعية الدولية ودعم األمن والسل  
 

 ما السمات املشرتكة بني مملكة البحرين ودول العامل العريب؟  - 2

 التاريخ املشرتك...وحدة الدين ، واللغة ، والثقافة ، و اآلمال و اآلالم ، و 
 

 مبا تتسم عالقات مملكة البحرين يف حميطها العريب؟ – 3

 تتسم ابحلكمة و التوازن يف التعامل مع خمتلف الدول والقضااي العربية ... 
 

 ما أهم ثوابت سياسة مملكة البحرين احلكيمة يف عهد صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة؟ – 4

 ريب املشرك.دعم مسرية العمل الع -

 توثيق الروابط بني دول وشعوب األمة العربية. -

 الدفاع عن احلقوق العربية الثابتة. -

 أتييد مبادرة السالم العربية. -

 التأكيد على نصرة القضااي العربية ويف مقدمتها القضية الفلسطينية. -

 املشاركة بفاعلية يف اجتماعات ومؤمترات جامعة الدول العربية. -

 قرارات جامعة الدول العربية.االلتزام جبميع  -

 ما تقييمك لسياسة مملكة البحرين يف حميطها العريب؟ – 5

،  تلعب مملكة البحرين دورا ابرزا يف خدمة القضااي العربية من خالل دعم جهود السالم والتعايش السلمي و تعزيز التعاون والتضامن العريب
 العمل على تثبيت اهلوية العربية اليت نص عليها دستور مملكة البحرين ...واالتفاقيات ، واملشاركة يف املنظمات العربية ، و 

 

 اذكر أمثلة من اسهامات مملكة البحرين العملية جتاه القضااي العربية. – 6

 تقدمي املساعدات اإلنسانية للدول العربية املتضررة من الكوارث الطبيعية والنزاعات املسلحة .. -

 الستقرار وحل النزاعات املسلحة واالخنراط يف جهود مكافحة اإلرهاب.املسامهة يف تعزيز األمن وا -

 إقامة عالقات صداقة قوية مع خمتلف دول العامل العريب. -

 توقيع العديد من االتفاقيات العربية اجلماعية والثنائية. -

 استضافة العديد من املؤمترات واملنتدايت العربية. -

 . دعم جهود حتقيق السوق العربية املشرتكة -

 


