
 

مراجعة للصف الثامن متوسط 
الوحدة الدراسية االولى 

٢٠١٨م 
أ- اكملي العبارات التالية بما يناسبها: 

١-القرن الذي قامت به الدولة االسالمية في املدينة املنورة   

٢-تبلغ قيمة الزكاة على األموال النقدية نسبة  

٣-الشيخ الذي تم في عهدة افتتاح املسجد الكبير يسمى  

٤-العام الذي تم افتتاح املسجد الكبير فيه   

٥-الخليفة االموي الذي بنى قصر الخضراء يسمى  

٦- الخليفة الذي بنى قصر عمرة في االْردن 

٧-الخليفة الذي بنى قصر الرصافة يسمى  

٨-برزت االحتفاالت الدينية  باألعياد كعيد الفطر 

٩-الخليفة العباسي الذي شجع على العلم وحركة الترجمة يسمى 

١٠-العالم املسلم  الذي له الفضل في تطوير فكره الكاميرا يسمى  

١١- العالم املسلم الذي الف كتاب الحاوي في الطب يسمى  

١٢-العالم املسلم الذي الف (كتاب الحيوان) يسمى  

١٣-مؤلف كتاب نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق يسمى  

وزاره التربيه 
منطقه العاصمة التعليميه 
مدرسه قمرية محمد امني 
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١٥-اول خليفة للمسلمني من بعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالم  يسمى   

١٦- العام الذي أصدرت فيه الجمعية العامة لألمم املتحدة قرار بإدخال اللغة العربية 

 ضمن اللغات الرسمية في االمم املتحدة  
١٧-املدينة التي يقع فيها ديوان املاء تسمى  

١٨-الطراز املعماري الذي صمم عليه املسجد الكبير  

١٩- الحمام الذي كان ينقل الرسائل جواً عند املسلمني قديماً يسمى  

١٧- السقيفة التي اجتمع بها املسلمون بعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالم الختيار 

 خليفة لهم تسمى  

١٨- العالم املسلم الذي ألف كتاب الصيدلة في الطب يسمى 

ب- اكمل املخططات السهمية التالية : 

١-الفئات املجتمعية في الدولة االسالمية 

معابر الحضارة االسالمية في اوربا 

٣-عددي الشعوب التي كونت الحضارة االسالمية 

الدين
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٣-العمائر الدينية (املساجد الثالثة الرئيسيّة) في الدولة االسالمية 

٤-الخلفاء الراشدين هم 

٥- اهم املنتجات الزراعية في الدولة االسالمية 

قارن بني كالً من: 

الصادرات والواردات في عصر الدولة االسالمية 

العلوم النقليةالعلوم العقلية

الوارداتالصادرات
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ج- اختر من املجموعة( أ ) مايناسبها من املجموعة ( ب) بوضع الرقم املناسب: 

د- صحح ما تحته خط. في العبارات التالية: 

الرق
م

(ب)الرقم(أ)

دومة الجندلاملسجد االموي1

اسطنبولاملسجد االقصى2

فلسطنيمسجد السلطان احمد3

دمشقمسجد عمر بن الخطاب4

اندلسجامع الزيتونه5

تونسجامع قرطبة6

فسطاطجامع األزهر7

قاهرةجامع عمرو بن العاص8

التصحيحالعبارة

١- بلغت مؤلفات الجاحظ ٣٤٠كتاباً

٢- العالم الفيلسوف  الذي الف كتب بالهندسة هو الرازي

٣- العالم املسلم الذي الف كتاب الحاوي في الطب هو ابن سينا

٤- من أشهر العلماء املسلمني في علم الجبر االدريسي

٥- الخليفة الراشد الذي استحدث منصب املحتسب علي بن ابي 
طالب

٦- احد اكبر املساجد العالم وأكثرها قدسية للعالم هو املسجد الكبير
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و-اختر البديل املناسب من بني البدائل التالية: 

١- العالم الذي آمن بكروية االرض يسمى 

                            ( الجاحظ-    اإلدريسي-   الرازي-    الحسن بن هيثم) 

٢-املدينة التي يقع فيها احد املراكز العلمية للحضارة االسالمية ويقع في مدينة كاليان 

                               (دمشق-    بخاري-     بغداد-    املدينة املنورة) 

٣-العام الذي لقب فيه الشيخ صباح  االحمد الصباح بقائد االنسانية 

                                 (٢٠١٤  -  ٢٠١٥   - ٢٠١٦-      ٢٠١٧)م 

٤-العام الذي توفي فيه الرسول عليه الصالة والسالم 

                                       (١١. - ١٣. - ١٣. - ١٤. )هجري 

٥-ضمت حجرات الرسول عليه الصالة والسالم الى املسجد النبوي في عهد الخليفة 

 (عمر بن الخطاب. - الوليد بن عبد امللك-  معاوية بن ابي سفيان- عبدامللك بن مروان). 
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الحظ خريطة العالم الصماء وحدد  عليها مايلي: 
 

رقم (١) على الخريطة يمثل جزيرة صقلية 
رقم(٢)على الخريطة يمثل مركز علمي بغداد في العراق 

 
١-بالد الشام باستخدام الرمز 

٢- املحيط الهندي بالرمز 

ي- علل ملا يلي 
١-اهتمت الدولة االسالمية بقطاع الصناعة اهتماماً كبيراً. 

٢-ُسميت صناعة األرابيسك بهذا االسم. 

٣-لقيت التجارة تشجيعاً كبيراً في الحضارة االسالمية. 

 -

١ ٢
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اجب عن االسئلة التالية: 

١-ما أسس الحضارة االسالمية. 

 -     .-        .

٢-ما النتائج املترتبة على اندماج الشعوب االخرى مع العرب. 

 -
-3-اذكر موارد بيت مال املسلمني. 

 -

٤-ما هي املظاهر العمرانية للدولة االسالمية. 

 - 
٥-اذكر ابرز املظاهر الحياة االجتماعية. 

 -
 -

٦-ما العوامل التي ساعدت على ازدهار العلم وظهور العلماء. 

 .-
 .-
 --

٧- عدد  الشعوب التي كونت الحضارة االسالمية. 

 -

٨-ما اهم املراكز العلمية في الحضارة االسالمية. 

 -
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٩-اذكرإسهامات علماء الحضارة االسالمية في نهضة الحضارة االوربية. 

١٠-ما اهم املناصب السياسية واإلدارية في الدولة االسالمية. 

- ١-اذكر جهود املسلمني في الزراعة. 

١٢-ما الصناعات التي قامت في عهد الدولة االسالمية. 

١٣-اذكر  جهود املسلمني قديماً في استخراج املياه الجوفيه . 

١٤-خصائص الحضارة االسالمية 
 -

عرف املفاهيم التالية: 

١-الزكاة: 

٢-الخراج: 
 .

٣-الجزية: 

٤-الوقف االسالمي: 

٥-الحضارة االسالمية: 
 .

٦-الفسيفساء: 
 .

٧-القصور: 

8-دمشق:. 
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٩-أهل الذمة: 
 .

١٠-البيمارستات: 
 .

مع متنياتنا لكم بالتوفيق 
اعداد: انوار احلربي
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