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 م" 2017مالحظة مهمة: المصدر الرئيسي للطالب هو الكتاب المدرسي "الطبعة   

 

 

 

 
 أنشطة مراجعة عامة لالمتحان النهائي لصفوف األول اإلعدادي

 م2017/2018الفصل الدراسي الثاني/ 
 

 : األسئلة التاليةأجب عن  أولا  السؤال األول:

 عمر بن الخطاب أصبح معاوية بن أبي سفيان واليا على الشام في عهد الخليفة 1
 عثمان بن عفان بني األسطول في عهد  2

 حذيفة بن اليمان الصحابي الذي أشار على عثمان جمع القرآن الكريم 3

 هجر عاصمة البحرين قبل اإلسالم 4

 طارق بن زياد األندلسالقائد المسلم الذي فتح  5

 عقرباء المعركة التي انتصر فيها خالد بن الوليد على مسيلمة الكذاب 6

 عمر بن عبدالعزيز الخليفة األموي الذي يعرف باسم الخليفة "الراشدي الخامس" 7

 المنذر بن ساوى  حاكم البحرين عند ظهور اإلسالم 8

 العالء الحضرمي أول حاكم للبحرين في عهد الرسول )ص( هو  9

 عمر بن عبدالعزيز بني مسجد الخميس في عهد 10
 الحيرة بعد انتصار خالد على مسيلمة في اليمامة فتح عاصمة المناذرة وهي 11
 عمر بن الخطاب الخليفة الذي لقب نفسه بأمير المؤمنين هو 12
 العطاء )الرواتب( ما يعطى للجند من بيت مال المسلمين هو 13
 عمر بن الخطاب  واليات في عهد الخليفة 8قسمت الدولة اإلسالمية إلى  14
 عمر بن الخطاب ظهر الديوان الذي نظم إدارة الشؤون المالية والعسكرية في عهد الخليفة 15
 أبولؤلؤة المجوسي قاتل الخليفة عمر بن الخطاب هو 16
17 

 الهجري هي:من األحداث التي كان العرب يؤرخون بها قبل التاريخ 
يوم ذي  –يوم الفجار 

 عام الفيل –قار 
 معاوية بن أبي سفيان الذي نفذ بناء األسطول هو  18

 المواد االجتماعيةم ـسـق

 أ. عبدالشهيد سرحان إعداد:
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 الكوفة في مسجد السالم قتل اإلمام علي عليه 19
 سعد بن أبي وقاص القائد الذي انتصر على الفرس في معركة القادسية هو 20
 المركزية ن الحكمالواليات فهذا يعني ا أن يبسط الخليفة سيطرته المباشرة على جميع 21
 معاوية بن أبي سفيان حول نظام الحكم من الشورى إلى الوراثة بتعيين ابنه وليا للعهد 22
 مروان بن الحكم مؤسس العهد المرواني هو 23
 محمد القاسم الثقفي قاد حملة بلغت بالد السند في عهد الوليد بن عبدالملك 24
 قتيبة بن مسلم الباهلي العسكرية إلى بالد ما وراء النهر حتى حدود الصينقاد الحملة  25
 الشامية الجيش األموي أغلبه من القبائل  26
 عبداهلل األشج أول زعيم لقبيلة عبدالقيس ارسل إلى النبي )ص( قافلة تمور 27
 أبان بن سعيد العاص والي البحرين بعد العالء الحضرمي هو 28
 الحطم بن ضبيعة الردة في البحرين هو تزعم حركة 29
 الغرور المنذر بن النعمان انضم إلى المرتدين ويلقب بـ  30
 جواثا المعركة التي انتصر فيها العالء الحضرمي على المرتدين في البحرين هي 31
 نجدة بن عامر الحنفي أول من تزعم حركة الخوارج في البحرين هو 32
 أبي فديك بعد خالف مع نجدة بن عامر الحنفي هوتزعم حركة الخوارج  33
 عبدالملك بن مروان أرسل حملة عسكرية للقضاء على حكم أبي فديك هو الخليفة 34
 سليمان بن حكم استمر حكم الخوارج حتى سقوط الدولة األموية بزعامة 35
 المسجد المكان الذي تبحث في الشؤون المهمة أيام الرسول )ص( هو 36
 الكوفة عاصمة الدولة اإلسالمية في عهد اإلمام علي عليه السالم هي 37

 
 .التي تحتها خطأمام الكلمات صحح اإلجابات ثانياا: 
 عمر بن الخطاب   .أبوبكر الصديقأول من اتخذ لقب أمير المؤمنين هو  .1

كة معر انتصر أسطول المسلمون في عهد عثمان بقيادة والي مصر على البيزنطيين في  .2
 ذات الصواري .عقرباء

 لفتح األعظما - فتح الفتوح ."فتح الفتوح"والقادسية بـ  "الفتح األعظم"تعرف معركة نهاوند بـ  .3

 عمرو بن العاص.سعد بن أبي وقاصالقائد الذي فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب هو  .4

 الخراج    .ديوان البريدهو  وظيفته تنظيم الخراج وجبايته والنظر في مشكالته .5
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 والأ   ".جواثاكانت جزر البحرين الحالية تعرف باسم " .6

 البصرة    .الكوفة أصبحت البحرين في عثمان بن عفان تتبع إداريًا والية .7

 اليرموك      .أجنادينالمعركة التي كانت نهاية الوجود البيزنطي في الشام هي معركة  .8

  ليرموك.االمعركة التي انتصر فيها خالد بن الوليد أثناء خالفة أبوبكر على البيزنطيين هي  .9
 أجنادين

 البحرين  .الكوفةأول من ركب البحر نحو حركة الفتوحات على بالد فارس هم أهل  .10

   .معاوية بن أبي سفيانالذي قتل الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب هو  .11
 ملجمعبدالرحمن بن 

 كالوليد بن عبدالمل   .مروان بن الحكمبلغت الفتوحات أقصاها في عهد الخليفة األموية  .12

 صاحب الشرطة .القاضيالمسؤول عن النظام ومراقبة األسواق ومعاقبة المخلين باألمن هو  .13

 رميالعالء الحض.المنذر بن ساوى التميميالذي قاد القتال ضد حركة الردة في البحرين هو  .14

 عثمان بن عفان       .أبوبكر الصديقبناء األسطول من أبرز انجازات الخليفة   .15

 السؤال الثاني: أجب عن األسئلة التالية:

 عدد أسباب حركة الردة التي حصلت بعد وفاة الرسول )ص(؟ -1

 ادعاء البعض النبوة -ج رفع دفع الزكاة -ب . عدم مبايعة أبي بكر -أ

 المسلمين على تحقيق نصر سريع على الروم والفرس؟أذكر العوامل التي ساعدت  -2

 آلة عسكرية فعالة -3 سالح اإليمان -2 الخبرة -1
 المستوى القيادي الرفيع -5 حب االستشهاد -4

 كيف أسهمت البحرين في تثبيت دعائم دولة الرسول )ص(؟ -3

 ألف درهم( 80)بلغ  خراجها فاق سائر األقاليم األخرىألن 

 بن عفان:علل بناء األسطول في عهد عثمان  -4
 ، واقتصار الفتوحات السالمية على البر.ألن البيزنطيين يمثلون خطرا بحريا على المسلمين

 فشل يزيد في اسقاط القسطنطينية:علل  -5
 .سالح النار الغريقية -. ب  المناعة البحرية -أ

 استيطان العديد من القبائل البحرين: -6
 .التجارةازدهار  -. ب وفرة المياه وخصوبة التربة  -أ

 علل جمع القرآن الكريم في عهد الخليفة عثمان بن عفان: -7

 تعدد التالوات واختالف اللهجات والقراءات .
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 علل: قيام معاوية بتحويل نظام الحكم من الشورى إلى الوراثة: -8

 عدم حدوث صراع بعد وفاته -ب.       ضمان استمرار الحكم في أسرته -أ
 :اهتمام األمويين بالجيشعلل:  -9

 توسيع رقعة الدولة )الفتوحات( -ب.       فرض األمن والستقرار -أ
 علل: جيش األمويين من القبائل الشامية )دمشق( -10

 . ألنهم أشد المناصرين لهم
 وضح العالقة بين حاكم البحرين )قبل اإلسالم( والفرس:  -11

موقف  مثلموالين للفرس، لكنها لم تكن عالقة ثابتة حيث تحينوا الفرص للتخلص منهم، 
 قبيلة بكر في موقعة ذي قار لما ناصروا العرب

 وضح موقف العالء الحضرمي من غير المسلمين في البحرين:  -12
 صالحهم على دفع الجزية

 علل ظهور الديوان في عهد عمر بن الخطاب )االهتمام بالديوان(:  -13
 تنظيم الدولة )الشؤون العسكرية( -ب تنظيم الدولة )الشؤون المالية(. -أ

 علل تفوق أهل البحرين في التجارة واكتسابهم خبرة عالية في المالحة :  -14

 الموقع المميز
 كيف عالج عمر بن الخطاب مسألة الخالفة من بعده: -15

 -طلحة –صحابة يتشاوروا ويختاروا خليفة بينهم. وهم )عثمان  6بالشورى: حيث اختيار 
 عبدالرحمن بن عوف( –سعد بن أبي وقاص  –علي  –الزبير 
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 :أكتب الظواهر الجغرافية التالية في المكان المناسب على الخريطة: السؤال الثالث

 

 

 
 

 
 
 
 
 

الظاهرة 
 الجغرافية

بحر 
 العرب

البحر 
 المتوسط

الخليج 
 العربي

اإلمبراطور
ية 

 الفارسية

اإلمبراطور
ية 

 البيزنطية

دمش
 ق

معركة  هجر مكة
 القادسية

معركة 
ذات 

 الصواري

معركة 
 وادي لكة

 11 2 9 6 5 1 3 7 4 8 10 الرقم
 أكمل المخطط التالي من خالل دراستك للدولة األموية )الوظائف والدواويين(السؤال الرابع: 

 

الدواوين

الخراج

الزكاة

الصدقات

الرسائل

البريد

الوظائف

الكاتب

الحاجب

الوالي

القاضي

صاحب الشرطة

11 

x 
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في الجدول التالي:أولا: أذكر أسباب ونتائج وأطراف المعارك : الخامسالسؤال   

 النتائج األسباب األطراف المتنازعة المعركة

 معركة
 صفين

 اإلمام علي )الكوفة(
* 

 معاوية )الشام(

رفض معاوية قرار العزل من 
 والية الشام

 انتهت بالتحكيم. وبايع اهل الشام معاوية -1
انقسم جيش علي بن مؤيد ومعارض  -2

 )الخوارج(

 *اإلمام الحسين  ثورة الكوفة
 يزيد

رفض الحسين مبايعة يزيد 
 بالخالفة

 استشهد اإلمام الحسين ومن معه. -1
ثورات مناهضة ضد يزيد بسبب مقتل  -2

 الحسين.

 * اهل الحجاز ثورة الحجاز
 جيش يزيد

ثار اهل الحجاز بسبب مقتل 
 الحسين ع

 ارغم جيش يزيد اهل الحجاز على المبايعة -1
مات يزيد أثناء حصار جيشه لمكة  -2

 المكرمة
معركة 
 النهروان

 * اإلمام علي
 الخوارج

رفض الخوارج العدول عن 
 انتصار اإلمام علي عليه السالم موقفهم

 معركة الجمل
  * اإلمام علي

طلحة والزبير وأنصار 
 عثمان

نكث طلحة والزبير بيعتهم 
 انتصار اإلمام علي عليه السالم لإلمام علي

 معركة
 وادي لكة

المسلمين )طارق بن 
 * زياد
القوط  –االسبان 

 )لذريق(

محاولة السبان منع 
 الندلسالمسلمين من فتح 

 انتصار المسلمين
 فتح األندلس

 معركة جواثا
المسلمين )العالء 

 * الحضرمي(
 المرتدون )الحطم(

 انتصار المسلمين  محاصرة المرتدين للمسلمين
 القضاء على حركة الردة.

 أجنادين
المسلمين )خالد بن 

 * الوليد(
 البيزنطيين

 انتصار المسلمين محاولة المسلمين فتح الشام
 الشام )بصرى(فتح 

 * المسلمين نهاوند
 الفرس

 انتصار المسلمين 
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 التالية أسماؤهم: الشخصياتأذكر أبرز إنجازات : السؤال السادس

 بدء الفتوحات -2القضاء على حركة الردة .  -1 أبو بكر الصديق

 عمر بن الخطاب
 الشورى -3تنظيم الجيش  -2تنظيم اإلدارة  -1
 توسع الفتوحات   -5التقويم الهجري   -4

 جمع القرآن الكريم -3بناء األسطول  -2توسع الفتوحات  -1 عثمان بن عفان

 عبدالملك بن مروان
القضاء على الثورات  -3تعريب الدواوين  -2اصدار عملة اسالمية  -1

 في الحجاز والشام والعراق

 الوليد بن عبدالملك
بناء  -3استحداث البيمارستان.   -2لها.   بلغت الفتوحات اقصى مدى1

 الجامع األموي.
 حفر اآلبار وأصلح الطرق. -5بناء المسجد األقصى.    -4 

 عمر بن عبدالعزيز
استرد األراضي بحوزة بني أمية.   -2عين الولة أصحاب الكفاءة.   -1
 ألغى امتيازات بني أمية. -3
 أسقط الجزية عن الداخلين في اإلسالم.  -4 

نجدة بن عامر 
 الحنفي

أعاد البحرين  -3نظم شؤون البحرين  -2عين عمال في البحرين.  -1
  ولية مستقلة.
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 اكتب امام كل اسم الرقم الدال عليه في الجدول أدنى الخريطة :السؤال السابع: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السم الرقم السم الرقم
 الجواثا 2 الخط 3
 دارين 6 هجر 5
 الخليج العربي 4 أوال 1
 بالد عمان 7 بالد فارس 8

 



9 

 م" 2017مالحظة مهمة: المصدر الرئيسي للطالب هو الكتاب المدرسي "الطبعة   

 :البحرين قبل اإلسالمأكمل المخطط حسب دراستك لموضوع السؤال الثامن: 

 
 صنف اإلنجازات واألحداث التاريخية التالية حسب المعطيات أمامكالسؤال التاسع: 

بناء مسجد  .4 الحجازثورة  .3 معركة القادسية .2 فتح األندلس .1
 الخميس

القضاء على  .5
 حركة الردة

انشاء ديوان  .6
 المالية

استحداث ديوان  .7
 الرسائل

 معركة عقرباء .8

القضاء على  .9
 حركة الخوارج

نظام الحكم  .11 معركة وادي لكة .10
 الوراثي

 معركة اليرموك .12

 

البحرين قبل 
اإلسالم

الديانات

اليهودية

النصرانية

الوثنية

القبائل

عبدالقيس

تميم

بكر بن وائل

األنشطة 
االقتصادية

الزراعة

صيد األسماك

استخراج اللؤلؤ

االنجازات 
واألحداث

العهد 
األموي

فتح األندلس

ثورة الحجاز

بناء مسجد الخميس

استحداث ديوان الرسائل

معركة وادي لكة

تحويل نظام الحكم إلى وراثي

العهد
الراشدي

معركة القادسية

القضاء على حركة الردة

القضاء على حركة الخوارج

معركة عقرباء

معركة اليرموك


