
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/8social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/bh/8social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس عيسى منصور عيسى اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم 

 مدرسة الدراز اإلعدادية للبنين

 

 

 

 

 ملخص موضوعات مادة االجتماعيات 

 بار نهاية الفصل الدراسي الثاني الخت

  اإلعدادي الثانيللصف 

 

 

 

 

 

 )الجزء الثانً(

 بعد منتصف الفصل األول

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( الطابع المذيني1( المجتمع العباسي )11الخالفت العباسيت )

 ( مذنيا .    )بالبذاوة احخذ انمجخمع انعببسٍ طببعب .... واضح انمعبنم َخخهف عه انطببع األمىٌ انمخأثز -  1
 

 ما مظاهش الطابع المذني في المذن العباسيت؟ – 2

 ساد عذد سكبن بغذاد عه مهُىن وسمت. -   

 ست انىشبطبث انذَىُت واإلدارَت وانثقبفُت واالقخصبدَت ...ممبر -   
 

 صف تصميم بغذاد كأنمىرج لهزا الطابع . – 3

 صمم انمىصىر بغذاد عهً انىحى انخبنٍ :   

 جعم انقصز وانمسجذ فٍ مزكشهب ، أحبطهب بثالثت أسىار دائزَت حصُىت.  -

 نهب أربعت أبىاة . -

 ىبعُُه و انحزفُُه.  عهً جبوبهب حىاوُج انخجبر وانص -

 بىُج انمىبسل انسكىُت بُه األسىار. -

 بىُج فُهب حمبمبث عبمت ، جىبئه مجهشة بىىافُز انمُبي ...  -
 

 بمارا تميزث عمليت بناء المساجذ في الذولت العباسيت ؟ – 4

بمزاء مسجذ خبص ، و ظهز بىً انعببسُىن انكثُز مه انمسبجذ ، فكبن نكم قزَت مسجذ ، و كبن نكم حٍ فٍ بغذاد أو س   
 فٍ سخزفخهب وهىذسخهب انخأثز ببنفىىن انفبرسُت. 

 

 عذد الششائح االجتماعيت في الذولت العباسيت و اركش أسباب ظهىسها . – 5

 انشزائح :

 كببر رجبل انذونت وقبدة انجُش. -

 انعهمبء وانقضبة وانخجبر. -

 صغبر انخجبر وانفالحُه وانصىبع وانببعت. -

 ذمت: انىصبري وانُهىد.أهم ان -

 ( اتخزث الذولت لهم ديىان المىاليانزقُق : انعبُذ و انجىارٌ )  -

 : ظهىسها أسباب 

 حغُز األحىال انسُبسُت أدي إنً ظهىر فئت جذَذة هم األحزاك انذَه حكبثزوا فٍ انمجخمع وحغهبىا عهً انسهطت وانثزوة.   

 



 

 

 الغزو الصلٌبً

 لحمالت العسكرٌة التً وجهتها دول غرب أوروبا المسٌحٌة نحو الشرق؟ما االسم الذي أطلق على ا – 1

 أطلق علٌها الحروب الصلٌبٌة.     

 ؟ غزو الصلٌبً اسم الحروب الصلٌبٌةلماذا أطلق على ال – 2

 .المسٌحٌةإلى دول غرب أوروبا  أوربان الثانً الباباألنها جاءت استجابة للنداء الصادر من      

  († ود ٌحملون على صدورهم الصلٌبكان الجن)     

 ؟؟ ولماذاالحروب الصلٌبٌة من حرض على – 3

 بسببم ، 5901سنة  الذي انعقد فً فرنسافً مؤتمر كلٌرمونت  أوربان الثانًحرض علٌها البابا      

 م. 5905سنة  مالذ كردفً معركة  السالجقةعلى ٌد  بٌزنطة هزٌمة     

 ؟متى وقعت الحروب الصلٌبٌة – 4 

  م(.51-55هـ ) 0-1قرنٌن بٌن ال      

 ما أهداف الحروب الصلٌبٌة ؟ – 5

 االقتصادٌة واالجتماعٌة ، السٌاسٌة ، و الدٌنٌة. -

 واالجتماعٌة؟ما األهداف االقتصادٌة  – 6

 تحقٌق طموح تجار المدن اإلٌطالٌة وأمرائها فً السٌطرة على طرق تجارة البحر المتوسط. -

 شرق بطرٌقة مباشرة وبكلفة أقل.الحصول على منتجات ال -

 .اإلقطاعٌٌنفً حٌاة أفضل والتخلص من  الفالحٌنطموح  -

 ؟األهداف السٌاسٌةما   - 7

 مساعدة البٌزنطٌٌن على التصدي للسالجقة. -

 إقامة إمارات لملوك أوروبا وأمرائها فً الشرق إلنهاء صراعاتهم السٌاسٌة فً الغرب. -

 م باسم البابوٌة.تأسٌس مملكة التٌنٌة فً الشرق تحك -

 ؟ما األهداف الدٌنٌة – 8

 احتالل القدس واإلشراف على الطرق البرٌة والبحرٌة المؤدٌة إلٌها ، لتأمٌن سالمة الحجاج المسٌحٌٌن. -

 توحٌد الكنٌسة المسٌحٌة المنقسمة إلى غربٌة وشرقٌة . -

 
 



 

 

 ٌتبع الغزو الصلٌبً

 (. ثمانً حمالت_________ )  بلغ عدد الحمالت الصلٌبٌة على العالم اإلسالمً – 0

 إلى أي مدى نجحت الحمالت الصلٌبٌة فً تحقٌق أهدافها ؟ – 11

 من تحقٌق أهدافها حٌث احتل الصلٌبٌون بٌت المقدس وأسسوا المملكة  الحملة األولىتمكنت      

 .الرها و أنطاكٌا و طرابلسإمارات هً :  ثالث واالالتٌنٌة و انشئ    

 إلى أن زال   بعد الحملة الرابعةمن تحرٌر القدس ، وبدأ الوجود الصلٌبً ٌنحسر  ٌنصالح الدتمكن     

 م.5105آخر معاقلهم فً عام  عكابسقوط مدٌنة  الممالٌكنهائٌا على ٌد    

 (. معرة النعمانالمجزرة التً ارتكبها الصلٌبٌون فً القدس هً مجزرة ________ )  – 55

 ٌبٌة ؟ما أهم نتائج الحروب الصل – 12

 على الصعٌد األوروبً: 
 انهٌار نظام اإلقطاع ونمو المدن. -

 األوروبٌٌن إلى الشرق.لفتت أنظار  -

 تعرف الغرب على الحضارة اإلسالمٌة التً مهدت لنهضتهم. -

 على الصعٌد اإلسالمً:

 بعث روح الجهاد لدى المسلمٌن مما أدى إلى وحدتهم وطرد الصلٌبٌٌن. -

 تركت خرابا ودمارا وقتال.  -

 .االستعمار األوروبًمهدت لحركة  -

 

 حقٌق بالسلم ما فشلوا فٌه بالحمالت العسكرٌة عن طرٌق ....حاول األوروبٌون ت – 51

 ( البعثات التبشٌرٌة)       

 

 

 

 

 



 

 

 

 األٌوبٌون ٌتصدون للغزو الصلٌبً
 

 هزٌمة جٌوش المسلمٌن وتراجعهم أمام الجٌوش الصلٌبٌة.  علل: – 1

 ، وضعف الخالفتٌن العباسٌة والفاطمٌة.ٌن أمراء السالجقة فً بالد الشامببسبب النزاعات      
 

  (. عماد الدٌن زنكًبرز الزنكٌون بقٌادة ________ ) جاءت عملٌة اإلنقاذ من الموصل حٌث – 1
 

 محمود فً جهاد الصلٌبٌٌن. ونور الدٌنحدد الدور الذي لعبه كل من عماد الدٌن زنكً  – 3

 الصلٌبٌة. إمارة الرها(: تمكن من تحرٌر صاحب الموصل) زنكً عماد الدٌنأوال: 

 وأجبرها على االنسحاب، سٌطر على الثانٌةتصدى للحملة الصلٌبٌة نور الدٌن محمود:  ثانٌا:       

 دمشق، ومصر إلقامة جبهة موحدة تتولى إخراج الصلٌبٌٌن.        

 الذي اصطحب معه ابن أخٌه _______. وهشٌركوجه نور الدٌن محمود جٌشا إلى مصر بقٌادة  – 4

 (صالح الدٌن األٌوبً)     

 (.صالح الدٌن األٌوبًآلت السلطة فً مصر إلى _______ )بعد وفاة شٌركوه  – 1

 (.صالح الدٌن األٌوبًٌة فً مصر والشام هو _________ )مؤسس الدولة األٌوب – 6

 ؟ح الدٌن األٌوبً الدولة األٌوبٌةكٌف أسس صال – 7

 و،  ، ثم مد نفوذه إلى الشام بعد وفاة نور الدٌن محمودآلت السلطة فً مصر إلى صالح الدٌن بعد وفاة شٌركوه     

  للسٌطرة على الٌمن والحجاز.  تورانشاهوجه حملة بقٌادة    

 

 ؟وما أهم نتائجها حطٌن؟متى وقعت معركة  – 8 

 .م5580-هـ 181سنة      

 ح الدٌن على الصلٌبٌٌن.انتصار المسلمٌن بقٌادة صال -

 .وكبار أمرائهمأسر المسلمون ملك الصلٌبٌٌن  -

 تحرٌر القدس. -

 بقٌادة ثالثة من كبار ملوكها. ثالثة أسفرت عن حملة صلٌبٌة -

 

 



 

 

 الغزو المغولً

 (.أشهر قبائلهم –العقٌدة  –المنشأ  – )األصلعرف المغول  – 1

 األصل: مجموعات بدوٌة من أصول تركٌة. -

 منغولٌا. المنشأ: سهوب -

 العقٌدة : الوثنٌة. -

 قبائلهم: قبٌلة قبات. -

 (. تٌموجٌنالقائد المغولً الذي وحد المغول وأقام لهم إمبراطورٌة هو ________ )  – 1

 (. جنكٌزخاناللقب الذي اختاره تٌموجٌن لنفسه هو ____________ )  – 1

 (. هوالكو___ )_فة العباسٌة هو __اجتٌاح فارس والقضاء على الخال مونكوالقائد الذي عهد إلٌه  – 4

 ما مراحل توسع هوالكو ؟ – 5

اجتاح المغول بغداد ،  م(5118) هـ616صمة له( ، وفً سنة ااحتل سمرقند وبخارى )جعلها ع     
 .، و حاول احتالل مصر لكنه فشل م5169 الشامب دمشق ، واحتل المستعصمالخلٌفة العباسً  وقتلوا

  (. السلطان قطزغول بقٌادة __________ ) للم تصدى الممالٌك – 6

 ( عٌن جالوتم.) 5169قرب الناصرة فً فلسطٌن  ____تصدى الممالٌك للمغول وهزموهم فً معركة ____ – 0

 (. محمود غازانأول من اعتنق اإلسالم من المغول _______ )  – 8

 معركتً الخزندار و مرج الصفر )األطراف والنتائج(.عرف ب – 9

 النتائج األطراف الحدث
 معركة

 وادي الخزندار 
 م(1311هـ / 999)

 المغول بقٌادة محمود غازان -
 بن قالوونالممالٌك بقٌادة الناصر محمد  -

 انتصر المغول على الممالٌك. -

 سقوط دمشق مرة أخرى بٌد المغول. -
 

 النتائج األطراف الحدث
 معركة

 م(1314)الصفرمرج  
 المغول  -

 مالٌك على المغول.انتصر الم الممالٌك  -
 

 (تٌمورلنكعاصمة له. ) سمرقند__ الذي اتخذ من __م ،آلت سلطة المغول إلى __54فً أواخر القرن   – 59

 ما مراحل توسع تٌمور لنك ؟ - 55

    م(، واحتل حلب 5495) وخرب بغداد ثانٌةاستولى على ملتان ودلهً فً الهند ، وإٌران وجورجٌا وأرمٌنٌا ،      

    م(. 5491) معركة أنقرةدمشق وآسٌا الصغرى حٌث انتصر على السلطان العثمانً باٌزٌد األول فً و     

 انسحب تٌمورلنك وبانسحابه زال خطر المغول واستتب الحكم لـ _____ )الممالٌك(. – 51
 



 

 

 والصلٌبٌٌنالنصر على المغول  –الممالٌك 

 النتٌجة؟وماذا كانت  ٌبٌٌن؟الصللماذا تقاعس خلفاء صالح الدٌن عن مواجهة  – 1

الزحاف المغاولً  أدى ذلاك إلاى تراجال المسالمٌن أماام  فٌهاا،ألنهم تقاسموا السلطة فً الدولة وتصارعوا على النفوذ     
 .اإلنقاذوإلى بروز الممالٌك كقوة عسكرٌة قادرة على  الصلٌبً، واالحتالل

   كٌف نشأت دولة الممالٌك؟ – 2

 على السلطة فً مصر بعد وفاة السلطان األٌوبً الصالح أٌوب. عزالدٌن أٌبكة سٌطر الممالٌك بقٌاد   

 . (علًقطز بن  )السلطانٌعتبره المؤرخون المؤسس الفعلً لدولة الممالٌك _______  – 1

 الممالٌك؟ما هً فئات  – 4

 م.5119أسسوا الدولة فً مصر سنة  : الذٌنالبحرٌةالممالٌك  -

 م.5109نتقل إلٌهم الحكم سنة الذٌن ا :البرجٌةالممالٌك  -

 .)العثمانٌٌن(م سقطت دولة الممالٌك على ٌد __________ 5150فً عام  – 1

 .هوالكوللخالفة العباسٌة بقٌادة  المغولتزامن قٌام دولة الممالٌك فً مصر مل اجتٌاح  – 6

 هـ؟656ما نتٌجة تدمٌر هوالكو لبغداد سنة  – 7

 ة.العباسٌالقضاء على الخالفة      

 للمغول؟كٌف ومتى وأٌن تصدى الممالٌك  – 8

فً فلسطٌن حٌث  طان قطز زحف بجٌشه إلى عٌن جالوتطمل هوالكو بمصر بعد احتالل بغداد ودمشق لكن السل     
 .م5169 حقق نصرا كبٌرا على المغول

 (.والنتائجعرف بمعركة عٌن جالوت )األطراف  – 9 

 النتائج األطراف الحدث

 معركة
 م5169وت عٌن جال

 الممالٌك -

 المغول -

 انتصر الممالٌك على المغول. -

 انسحاب المغول من بالد الشام. -

 اقتناع المسلمٌن بشرعٌة دولة الممالٌك. -
 

 .)بٌبرس(تولى الحكم فً مصر بعد وفاة السلطان قطز _____________  – 59

 جهة الصلٌبٌٌن.فً موا وقالوون واألشرف خلٌل،بٌبرس  الممالٌك:عدد انجازات سالطٌن  – 11

 .وأنطاكٌا وحصن األكرادٌافا و وقٌسارٌة وصفدحرر الكرك  :بٌبرس -

 . وجبلة وطرابلس وبٌروت: حرر الساحل الشامً حٌث استولى على الالذقٌة قالوون -

 م. 5105آخر حصون الصلٌبٌٌن عام  عكا: حرر األشرف خلٌل -

 
 
 



 

 

 تأسٌس الدولة وبداٌة التوسع (1) العثمانٌون

                                                                                                        قائدهم؟من كان  لتركمان؟امن هم  – 1
 .أرطغرلالصغرى بقٌادة  الوسطى وانتقلت إلى آسٌا قبائل تركٌة نشأت فً آسٌا

 والسٌاسٌة؟االجتماعٌة  وما أهم انجازاته ذلك؟ ومتى تم العثمانٌة؟من أسس الدولة  – 2

 بن أرطغرل الذي اعتنق اإلسالم ونقل نمط الحٌاة فً دولته من البداوة     عثمان المؤسس الفعلً للدولة العثمانٌة هو    

 وراح ٌوسل   استقالله،ثمان أعلن عم 5100إلى التحضر، فبعد أن أزال المغول دولة السالجقة فً آسٌا الصغرى      

 حسب الدولة البٌزنطٌة. على نفوذه      

 (.أورخان بن عثمانهو _______ ) اإلنكشارٌةوأسس فرقة  اإلدارة والنقدالسلطان الذي أحدث تنظٌمات فً  – 1

 ؟بن أورخان مراد األولما أهم انجازات  – 4

 وجعلها عاصمة لدولته. أدرنةفتح مدٌنة  -

 م.5161 امعركة مارٌتزفً  المجرو الصربانتصر على  -

 .ا و سالونٌكاحتل صوفٌ -

 ماذا رأى األوروبٌون فً حركة التوسع العثمانً داخل قارتهم ؟ – 5

 أوروبا للوقوف فً وجه هذا الزحف. البابا ملوك ردا إسالمٌا على الحروب الصلٌبٌة ، فدعا رأت فً ذلك     

 (. قوصوةم ) 5180قرع العثمانٌون أبواب أوروبا بعد انتصارهم فً معركة __________  – 6

 (.نٌكوبولٌس معركة _______ )م فً 5106ملوك فرنسا وبولندا والمجر على  باٌزٌد األولانتصر     - 0

 علل: تراجع باٌزٌد األول عن احتالل القسطنطٌنٌة. – 8

 تراجل لصد هجوم المغول بقٌادة تٌمورلنك.     

 عرف معركة أنقرة ) األطراف والنتائج(. – 9

 النتائج األطراف الحدث

 العثمانٌون: باٌزٌد األول. - م(5491)ة أنقرة معرك

 المغول : تٌمورلنك. -
 انتصر المغول على العثمانٌٌن. -

 وقل باٌزٌد األول أسٌرا بٌد تٌمورلنك.  -
 

 نتٌجة لذلك ؟من فتح القسطنطٌنٌة ؟ ما اللقب الذي استحقه  – 11

 ها بنٌران المدافل، استحق لقب " الفاتح ".بعد أن حاصرها ودك أسوار م5411فً ماٌو  محمد الثانًفتحها السلطان    

 ؟م 1453 ما نتائج فتح القسطنطٌنٌة  – 11

 و جعلها عاصمة لدولته. إسالم بولأطلق الفاتح علٌها  -

 .ن العثمانٌٌن فً العالم اإلسالمً ، و تكتلت أوروبا ضدهمتعزز شأ -

 النهضة فً أوروبا. والدة عصرهجرة الفكر البٌزنطً إلى أوروبا فأسهم ذلك فً  -

 اعتبر الفتح منعطفا بٌن القرون الوسطى والعصور الحدٌثة. -

 
 



 

 

 فً الشرق ( التوسع2العثمانٌون )

 ؟مانٌٌن القضاء على دولة الممالٌكما الذي سهل للعث – 1

 تحمس المسلمون لهم بعد فتح القسطنطٌنٌة.    

  ئ األمر ؟لماذا لم ٌكن الممالٌك ٌخشون قوة العثمانٌٌن فً باد  - 2

 بسبب انصراف العثمانٌٌن إلى التوسل فً أوروبا.     

 الممالٌك ؟  لماذا ساءت العالقات بٌن العثمانٌٌن و – 3

 فً شؤون دولته.  قانصوه الغوري، و قراره غزو دولة الممالٌك بحجة تدخل  م1514فارس ل سلٌم األول بسبب غزو  

 النتائج(.م )األطراف و 1516عرف معركة مرج دابق  – 4

 النتائج األطراف الحدث
 معركة
 م1516مرج دابق 

 العثمانٌون : سلٌم األول -

 : قانصوه الغوريالممالٌك -
 انتصر العثمانٌون على الممالٌك ، ومقتل قانصوه. -

 ثمانٌٌن على بالد الشام. عاستٌالء ال -
 

 (.  طومان باي_________ )  فً مرج دابق تولى حكم الممالٌك فً مصر بعد مقتل قانصوه  – 1

 م )األطراف و النتائج(.1517 معركة الرٌدانٌةعرف  – 6 

 النتائج األطراف الحدث

 معركة
 م(1517) الرٌدانٌة

 العثمانٌون : سلٌم األول -

 الممالٌك: طومان باي -

 انتصر العثمانٌون على الممالٌك. -

 استٌالء العثمانٌٌن على مصر. -

  مقتل طومان باي وسقوط دولة الممالٌك. -
 

 (. سلٌمان القانونًسٌطر العثمانٌون على أغلب األقطار العربٌة فً عهد السلطان ________ )   - 0

 (.الخلٌج العربً و المغرب األقصىاألقطار العربٌة التً لم تخضل للحكم العثمانً هً ________ )  – 8

 (الخلفاءٌش. )تسمى السالطٌن العثمانٌٌن بـ ________ الذي كان مقتصرا على العرب من قر – 0

 (. القانونًعرف السلطان سلٌمان الثانً بلقب _________ )  – 59

 كٌف استمر التوسع العثمانً فً أوروبا ؟ -11

 م لكنه فشل فً احتالل فٌٌنا.5116م و بودابست 5115استولى سلٌمان القانونً على بلغراد      

 .علل: فشل العثمانٌٌن فً احتالل فٌٌنا عاصمة النمسا – 12

 عنف المقاومة ، وخطر الصفوٌٌن فً بالد فارس.     

 ماذا حدث للدولة العثمانٌة بعد وفاة سلٌمان القانونً ؟ – 13

 م. 19تراجعت و تحول الموقف لمصلحة الدول األوروبٌة التً أسقطت اإلمبراطورٌة العثمانٌة فً مطلل القرن     

 
 



 

 

 ( التنظٌمات3العثمانٌون )

 (  أورخان وضل أسس التنظٌمات العثمانٌة هو .........    ) السلطان الذي   -  5

 طور هذه التنظٌمات السلطان  ...........   ) سلٌمان الثانً ( – 1

 علل: استحق السلطان سلٌمان الثانً لقب " القانونً " . – 3

 بسبب كثرة القوانٌن التً أصدرها .      

 ٌون ؟ حدد سلطة السلطان .ما نوع نظام الحكم الذي اعتمده العثمان – 4

 نظام الوراثة والسلطان هو الخلٌفة ، و سلطته مطلقة فً كل أنحاء اإلمبراطورٌة.  

 من كان ٌأتً بعد السلطان ؟ عدد صالحٌاته )وظائفه( . – 5

 ٌااأتً بعااده الااوزٌر األول أو الصاادر األعظاام : وهااو مستشااار للساالطان ، ورئااٌس للاادٌوان المؤلااف ماان قاضااً القضاااة   
 وقاضً العسكر ، وأمٌر البحر ، وآغا اإلنكشارٌة ، والدفتر دار ، وصاحب التوقٌل ، و الكاخٌا ، ورئٌس أفندي ...  

 ما وظائف شٌخ اإلسالم ؟ – 6

 ٌتولى إصدار الفتاوى ، و ٌشرف على أعمال قاضً القضاة .    

 ا التقسٌم ؟ كٌف قسم العثمانٌون إمبراطورٌتهم ؟ و ما التنظٌم المتبع فً هذ  - 7

 سناجقٌحكمها واٍل مطلق الصالحٌات لقبه )باشا( ، وقسمت الوالٌات إلى  إٌاالت )والٌات(قسموا إمبراطورٌتهم إلى     
 ٍٍ .  نواح مؤلفة من عدة 

 علل : عمت الفوضى فً الوالٌات وفسدت اإلدارة فً عهود ضعف اإلمبراطورٌة. – 8

 اختٌار الوالة . ألن المال أصبح ٌلعب دورا كبٌرا فً    

 ما التنظٌم القضائً المتبع فً الدولة العثمانٌة ؟  – 9

ارتبط بالتنظٌم اإلداري ، حٌاث ارتابط قاضاً القضااة بشاٌال اإلساالم ، وارتابط قضااة الوالٌاات والساناجق والناواحً     
 بقاضً القضاة ، وكانوا ٌحكمون وفقا للشرٌعة اإلسالمٌة.

 كان لها محاكمها الخاصة التً ٌرأسها قضاة الملل )حٌث تمتعوا بحرٌتهم الدٌنٌة( . غٌر اإلسالمٌة فالملل أما    

 ما ركائز االقتصاد العثمانً ؟ – 11

 اعتمد االقتصاد العثمانً على الزراعة والتجارة .    

 ما أنواع الضرائب فً الدولة العثمانٌة ؟ – 11

 ض.الخراج : ٌدفعها غٌر المسلمٌن مقابل زراعة األر -  

 العشر : ٌدفعها المسلمون مقابل الزراعة. -  

 على غٌر المسلمٌن. الرؤوسالمٌرة :  األراضً التً تؤجرها الدولة للفالحٌن.  وهناك ضرائب على التجارة و  -  



 

 

 من أهم العوامل التً قضت على اإلمبراطورٌة العثمانٌة ... – 12

مداخٌل الدولة ونفقاتها حٌث بالغ السالطٌن والوالة فً التبذٌر ، مما أدى  أن السٌاسة المالٌة لم تقم على الموازنة بٌن     
 إلى التعسف فً جباٌة الضرائب و االستدانة من الدول األوروبٌة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( العرب فً ظل الحكم العثمان4ًالعثمانٌون )

 (. الوالٌات العربٌةٌة ________ ) شكلت الجزء األكبر من الوالٌات فً اإلمبراطورٌة العثمان  – 5

 ؟ ولماذا عارضوهم الحقا ؟ لماذا قبل العرب بالعثمانٌٌن  - 2

 قبلوا بهم بسبب االنتصارات التً حققوها فً أوروبا ، وعارضوهم بسبب الفوضى التً عمت اإلدارة فً القرن       

 .م وسٌاسة السالطٌن المستبدة50      

 لوالٌات العثمانٌة ؟كٌف ظهرت الفوضى فً ا – 3

 حٌث أصبح الوالة ٌشترون وظائفهم بالمال ، ال بالكفاءة والنزاهة ،م 58للدولة فً القرن  والفساد تسرب الضعف    

 الذي انعكس بدوره على المستوى الثقافً و التعلٌمً فً السلطنة ، وعانى الجٌش من اإلدارة لاختالأدى إلى     

 .الفوضى    

 اقتصاد الدولة العثمانٌة فً القرن الثامن عشر ؟ لماذا انهار – 4

 بسبب اكتشاف رأس الرجاء الصالح و تحول التجارة الدولٌة إلٌه لٌشكل ضربة قوٌة لالقتصاد فً السلطنة ، التً      

 اعتمدت على تجارة البحر المتوسط .     

 نتائج هذه العالقات ؟وما  اذكر أسباب تأزم العالقات بٌن العرب والدولة العثمانٌة ؟  – 5

 ألن العثمانٌٌن اعتبروا العنصر التركً طبقة أولى ، والعرب ضمن الطبقة الثانٌة ، مما أدى إلى عدم انصهارهم     

 م.  58فً المجتمل العثمانً ، فتطلعوا لالنفصال السٌاسً عن الدولة العثمانٌة أواخر القرن     

 ة العربٌة.اذكر أهم محنٌٌن للحركات االنفصالٌ  - 6

 المنحنى األول سٌاسً ، والثانً عسكري.    

 أٌن قامت الحركة الوهابٌة ؟ ومن تبناها ؟ – 7

 .محمد بن سعودم ، وتبناها األمٌر 5049على ٌد محمد بن عبدالوهاب عام  نجد قامت فً    

 (. رٌةلعسكاعبرت الحركة الوهابٌة عن انفصالها عن الدولة العثمانٌة بالوسائل______ ) – 8

 (.محمود الثانًم هو ____________ )5858السلطان العثمانً الذي قضى على الحركة الوهابٌة  – 0

 (.محمد علً باشاقضت الدولة العثمانٌة على الحركة الوهابٌة بواسطة والٌها على مصر _______ ) – 59

 ضد العثمانٌٌن.اذكر حركتٌن مشابهتٌن للحركة الوهابٌة قامتا فً الوالٌات العربٌة  – 11

 الحركة السنوسٌة فً لٌبٌا ، و الحركة المهدٌة فً السودان.     

 

 



 

 

 فً العصر العباسً البحرٌن

 بم تمٌزت العالقة بٌن البحرٌن والعباسٌٌن بعد القضاء على دولة القرامطة ؟  - 1

   العصفورٌةو  ةالعٌونٌتعد البحرٌن إلى الحكم العباسً المباشر بل قامت فٌها دولتان هما  لم     

 العباسٌة عبر السالجقة.ة ارتبطتا بالخالف     

 إلى من ٌنتسب العٌونٌون ؟ من أسس دولتهم ؟ كٌف قضوا على دولة القرامطة ؟ – 2

 اإلحساء.ب واحة العٌون : ٌنتسب العٌونٌون إلى قبٌلة عبدالقٌس القاطنة فًالنسب -

 عبدهللا بن علً. المؤسس: -

ن علً بالسالجقة الاذٌن أمادوه بسابعة آالف مقاتال فهازم القرامطاة وأساس : اتصل عبدهللا بالتأسٌس -
 شملت اإلحساء وأطراف البحرٌن و القطٌف وأوال. فً القرن الخامس الهجري دولة قوٌة

 لماذا سقطت دولة العٌونٌٌن ؟ - 3

 العصفورٌة. وخاصة بنً عامر الذٌن أسسوا الدولةعوبة فً منافسة القبائل المجاورة،ألنها واجهت ص    

  كٌف تأسست دولة العصفورٌٌن ؟  – 4

 أسس هذه الدولة الشٌال عصفور بن راشد بن عمٌرة الذي وسل نفوذه على حساب العٌونٌٌن فسٌطر     

 م.51على اإلحساء  فً منتصف القرن      

 كٌف كانت العالقة بٌن العصفورٌٌن والممالٌك؟ – 5

 ت وقف الزحف المغولً فً عٌن      ولة الممالٌك التً استطاعمل د ودٌةأقام الشٌال عصفور عالقات     

 وطردتهم من الشام. ،جالوت     

 كم دامت دولة العصفورٌٌن فً البحرٌن ؟ ومن خلفها ؟ – 6

 .المغول م( التً تولت حكم البحرٌن باسم54) القرن  أسرة الطٌبٌندامت أقل من قرنٌن ، قضت علٌها     

 (. وراثٌادولتً العٌونٌٌن و العصفورٌٌن _____________ )  كان نظام الحكم فً – 0

 )الجبور( م( _____51هـ )0األسرة التً تولت الحكم فً منطقة البحرٌن فً نهاٌة القرن  – 8

           
 
 
 
 
 



 

 

 البحرٌن فً العصر العثمانً

 (. العثمانٌٌن___ ) م للغزو البرتغالً فاستنجد سكانه بـ ______56تعرض الخلٌج العربً فً القرن – 5

 عندما زحفت قوات سلٌمان القانونً إلى ____ )العراق(.  م5114بدأ أول احتكاك بٌن الخلٌجٌٌن والعثمانٌٌن عام  – 1
 

 ما دور العثمانٌٌن و الجبور فً مقاومة االستعمار البرتغالً ؟ – 3

 حٌث تمكن من السٌطرة على مسقط بأسطولها  قاد الجبور المقاومة ضد البرتغالٌٌن ، ساعدتهم الدولة العثمانٌة    

 م .5118سنة ومحاصرة هرمز    
 

   (. هرمز _________ )لـلم تكن البحرٌن تحت السٌطرة البرتغالٌة المباشرة بل تابعة  – 4
 

 لماذا لم ٌكن دور العثمانٌٌن فعاال فً مقاومة االستعمار البرتغالً ؟   - 5

 م.50لة العثمانٌة منذ القرن بسبب الضعف الذي أصاب الدو     
 

 لماذا أغرق البرتغالٌون أسطول البحرٌن فً الخلٌج العربً؟ – 6

 .سٌاسٌا و عسكرٌا و اقتصادٌا ًالخلٌجٌة ضد االستعمار البرتغال قادت المقاومةألنها      
 

 أغرق البرتغالٌون أسطول البحرٌن عند جزٌرة _________ ) قشم (. – 0
 

 فوذ البرتغالً فً الخلٌج العربً ؟ ولماذا ؟متى تراجع الن - 8

 تراجل بعدما برزت فٌه قوتان استعمارٌتان جدٌدتان هما هولندا و برٌطانٌا.     
 

   من قبائل العتوب (.  آل خلٌفةم _______ ) 58األسرة التً تولت الحكم فً البحرٌن أواخر القرن  – 0
 

 محمد علً باشا. علل : عقدت البحرٌن معاهدة مع والً مصر – 11

 لمواجهة األطماع األجنبٌة.      
 

 م.19علل: دخول أقطار الخلٌج العربً ضمن الحماٌة البرٌطانٌة فً القرن  – 11

 م فأصبح النفوذ   5849أدى التحالف العثمانً األوروبً بقٌادة برٌطانٌا ضد محمد على إلى هزٌمته فً الشام سنة      

 انٌة لبرٌطانٌا. األول فً الدولة العثم     

 

 



 

 

 

 541ص  5ارجل إلى مستند رقم   أكتب ما تمثله األرقام على الخرٌطة الصماء التالٌة: -

 أوال:المسطحات المائٌة:

5 -                            1 -                        1 -                     4 –  

 ثانٌا:المدن:

1 -                            6 -                         0 -                     8 – 

 الوالٌات: ثالثا:

0 -                            59 -                      55 -                    51 – 

 :رابعا: الدول 

51 -                            54 -                     51 – 

 ملة جنكٌز خان  ، حمالت هوالكو    ، حمالت تٌمورلنك.ارسم على الخرٌطة :  خط ح -
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 اكتب األسماء التالٌة فً المكان المناسب على الخر ٌطة:

 اإلمارات الصلٌبٌة الثالث والمملكة : الرها  ، أنطاكٌا  ، طرابلس  ، مملكة بٌت المقدس.  - 5

 البحر المتوسط )بحر الروم( – 1

 عٌن جالوت   ×حطٌن ،  ×رك :  المعا – 1

 

 

 

 

 

 



 

 

ضل على الخرٌطة الصماء األسماء التالٌة: القطٌف ، العقٌر ، هجر ، جواثا ، أوال ، اإلحساء ، الخلٌج العرباً ،  -
 البصرة ، كاظمة ، نجد .

 لون حدود البحرٌن فً عهد العٌونٌٌن بلون تختاره . -

 

 

 


