
                    
           ) ١(                                          عشر للصف الحادي اإلسالميفي التاريخ الرابعة الفترة بنك   

  
  - : أكمل العبارات التالية بما يناسبها

   
  ٩١  هــ ٤٠     ----------- طالب عام  أبيتم اغتيال الخليفة على بن  .١
  ٩١  سفيان أبيمعاوية بن  ---- الشام  أهلوبايع  طالب أبيبن  حسن بن علىال -- العراق أهلبايع  .٢
  ٩١  )م ٧٥٠(  هــ١٣٢    ---- عام  إلى   )م٦٦١(  هـ ٤١  ---- من عام  األمويةالخالفة  بدأت .٣
  ٩١ خليفة ١٤ --- وتعاقب على الحكم بعده  سفيان أبي بن معاوية -- هو  األمويةس الدولة مؤس .٤
  ٩١ الوراثة ( والية العهد ) -------  إلىمنذ العصر األموي من الشورى  سالميةاإلتحولت الخالفة  .٥
  ٩١  جنوب فرنسا -----  إلىمن الصين شرقا حتى تصل غربا  األمويةامتدت الدولة  .٦
  ١٠٠  عمر بن عبد العزيز –الخامس الذي لقب بخامس الخلفاء الراشدين لعدله هو  األمويالخليفة  .٧
  ١٠٠  عبد الملك بن مروان --صلت الفتوحات بعهده للصين شرقا هو الخليفة الذي و األمويالخليفة  .٨
  ١٠٠ عبد الملك بن مروان  —هو األمويةمن تولى والية العهد في الخالفة  أولالخليفة الذي كان  .٩

  ١٠٠  الوليد بن عبد الملك   --------- في عهده  األندلسالذي فتحت  األمويالخليفة  .١٠
  ١٠١  هـ١٣٢مع العباسيين عام  ----- الزاب  ----- عد معركة ب األمويةسقطت الدولة  .١١
  ١٠١ م)١٢٥٨(  هــ٦٥٦  --- م) وانتهت عام ٦٥٦( هـ١٣٢  -- بدأت الدولة العباسية عام  .١٢
  ١٠١ الذي سمى نفسه به السفاح العباس أبو --هـ هو١٣٢أول الخلفاء العباسيين تولى الحكم عام  .١٣
  ١٠٢  بغداد ---------- العباسية في مدينة جعفر المنصور بنى مركز الخالفة  أبو .١٤
  ١٠٢  )م ١٢٥٨(    هــ٦٥٦ --------- سقوط الدولة العباسية على يد المغول عام  .١٥
١٦.     
١٧.     
١٨.     
١٩.     
٢٠.     
٢١.     
٢٢.     
٢٣.     
٢٤.     
٢٥.     
٢٦.     
٢٧.     

                                                                                                                                 
                                                                                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         



                                                                                                                          ) ٢ (                                                                                                           
  
  - ( أ ) عرف المفاهيم والمصطلحات التالية : 

  
  ٩١  عام الجماعة .١

    اإلسالميةسفيان حكم الدولة  أبيهـ   الذي تولى فيه معاوية بن ٤١هو عام               
  ٩٤  : البربر .٢

  عليهم  أطلقوقد  األطلسيحتى المحيط  أفريقياهي مجموعة قبائل سكنت شمال           
  صنهاجة ) - قبائلهم ( زنانة وأشهريتكلمون بلغة غير مفهومة  ألنهمربر العرب الب            

  

  ٩٩  الموالي : .٣
    اإلسالميةعقب الفتوحات  اإلسالمهم مسلمون غير عرب دخلوا           

  ١١٢ : أألغالبةدولة  .٤
    أسرة حكمت ( تونس ) وأسسها إبراهيم بن األغلب ومن أعماله فتح جزيرة صقلية           

  ١١٧ صليبيونال .٥
  هم مسيحيون أوربا شنوا عدة حمالت ضد المسلمين الستعادة بيت المقدس ووضعوا          
  الصليب على ألبستهم          

  

  ١٢١ المغول : .٦
  هم جماعات رعوية سكنوا هضبة منغوليا وظهروا كقوة على يد ( جنكيزخان) واتخذ          
  هممدينة ( قره قورم ) عاصمة ل         

  

  ١٢٦ الدولة البويهية : .٧
    هي دولة فارسية دخلت في خدمة الخلفاء وسيطرت على الخلفاء العباسيين في بغداد         

  ١٢٨  : أألتابكة .٨
  هم أشخاص من كبار المماليك ليكونوا مربين ألوالد السالطين وأصبحوا أصحاب              
  ر عماد الدين زنكي )نفوذ وسلطان ومن أشهرهم ( األمي             

  

  ١٢٨ أبو على حسن الطوسي :  .٩
  كان عالما مسلما تقرب من السالطين وتولى مناصب عليا حيث كان وزيرا وكاتبا            
  أرسالنلألمير ألب             

  

  ١٤١ الحضارة : .١٠
               عيةهي جميع مظاهر النشاط البشري في مختلف المجاالت سياسية واقتصادية واجتما        
١١.    

    
١٢.     

    
١٣.    

    
١٤.    
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  ٩٣- ٩٢ص     : األموية ألدولهالفتوحات شرقا في عهد   
  

  فتح بالد السند  فتح بالد ماوراء النهر  
شرق نهر جيحون ( بخارى وسمرقند   المكان

  وبكندا )
   والديبل وكراتشي ( باكستان) مكرانمدينة 

  
  والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي)  القيادة

   صفرة أبيالقائد المهلب بن  -١
  (الصغد )وخوارزم وبخارى) يمإقل( فتح 
  بن مسلم  قتيبةالقائد  -٢

  ( فتح طخارستان وسمرقند )

  
  

  القائد : محمد بن قاسم الثقفي

  
  
  
  

   ١٠٠  - ٩٤ص        : األمويةالفتوحات غربا في عهد الدولة 
      

  بالد غالة ( جنوب فرنسا )  األندلسبالد   بالد المغرب  
  جنوب فرنسا  حاليا والبرتقال اسبانيا  (سكانه البربر)أفريقاشمال   المكان
 : بقيادة األولىالمرحلة  -١  القادة

 -معاوية بن حديج ( فتح قرطاجنة
  بنزرت)

بقيادة عقبة : المرحلة الثانية -٢
  مدينة القيروان ) أسسبن نافع ( 

 أبي: بقيادة  المرحلة الثالثة -٣
  المهاجر دينار( فتح مدينة تلمسان

قيادة عقبة : ب المرحلة الرابعة -٤
  بن نافع ( فتح طنجة وقتله البربر)

: بقيادة  المرحلة الخامسة -٥
  زهير بن قيس( استرد القيروان )

: بقيادة  المرحلة السادسة -٦
( قتل السيدة  حسان بن النعمان

  الكاهنة وانشأ مدينة تونس
بقيادة : المرحلة السابعة -٧

موسى بن نصير (فتح المغرب 
   )كله 

بن موسى  أرسل -١
 سرية نصير قائده

( طريف بن مالك 
لجس نبض بالد 

وسميت  ) األندلس
مدينة طريف على 

  اسمه
فتح القائد طارق  -٢

عام  األندلسبن زياد 
هــ وانتصر على ٩٢

لذريك  القوط قائد 
  بمعركة( وادي لكة )

حملة القائد عبد الرحمن  -١
هــ فتح ١١٤الغافقي عام 

مدينة ( بوردو ) ومدينة 
  ) ( تولوز 

  دارت معركة ( توربواتية) -٢
بين عبد الرحمن الغافقي 

  ( شارل مارتل الفرنجةوملك 
وسموها المسلمون (معركة 

بالط الشهداء ) وبعدها توقفت 
  حركة الفتوحات في غالة

                                                                                                                                                                                          
  
  
  
  
  



  
  

  ) ٤ (                                        )  ١٢٨   - ١٠٧  ( ص الدول التي استغلت عن الدولة العباسية :
  

   في الغرب  في الوسط  في الشرق
   الدولة الغزنوية :■

  هـ )٥٨٢ إلىهــ ٣٥١( من 
  مؤسسها : 

  ألب تكين )  األمير( 
      :أشهر حكامها ●
)حيث  الغزنوي محمود( 

الدولة في عهده  تازدهر
 ألدولهولقب بـ  ( يمين 

المله) ولقب كذلك  وأمين
  ) ( بالغازي والسلطان 

  )غزنويال( محمود  أعمالأهم 
  الدولة  أركانتثبيت  -١
  في الهند اإلسالمنشر  - ٢
  واألدباءظهر في عهده العلماء - ٣
سقطت الدولة الغزنوية على يد ●

  السالجقة في معركة ( داندنقان)
- ١٢٥(دولة السالجقة : ■

١٢٦(  
التي  اإلسالميةأهم الدول ●

  حاربت الدولة البيزنطية 
القبائل  إلىالسالجقة  أصليعود ●

كية التي عرفها العرب باسم التر
 إلى( الغز ) ويرجع نسبهم 

  ) دقاق بن سلجوقجدهم( 
امتدت دولة السالجقة من ●

  األسودالبحر  إلىالصين 
قيام الدولة  أعلن)  طغرل بك( ●

السلجوقية وقضى على الدولة 
 البويهية كحامي للخالفة العباسية
  ولقب ب(ملك المشرق والمغرب )

  ألب أرسالن : ●
وحلب  أرمينياعلى سيطر 

  والحجاز
هـ ٤٦٤) مالذكردحدثت معركة ( 

بين ألب أرسالن والملك البيزنطي 
ارسالن  ألب(رومانس) وانتصر 

دولة سالجقة الروم  وتأسست
  ارسالن ألبعلى يد 

  ارسالن ابنه  ألبجاء بعد ●
  بغداد عاصمته ) ملكشاه( 

وبعد وفاته تمزقت دولة السالجقة 
  ممالك( االتابكة) وعدة  إلى
  

    الدولة الفاطمية :■
  هــ)٥٦٧ إلى - هــ٢٩٧( من  

  مؤسسها : 
) وسموا بالدولة  عبيدهللا المهدي (

فاطمة بنت الرسول  إلىالفاطمية نسبة 
واعتمد على ابوعبدهللا الشيعي  (ص)

بنشر الدعوة وقد نجحوا في القضاء 
واتخذوا  على دولة االغالبة

  رة)القاه( ثم ( القيروان ) عاصمة لهم
مدينة  أسس)  المعز لدين هللا(  ●

آخر الحكام الفاطميون القاهرة و
) وتم سقوط الفاطمية على  العاضد( 

  األيوبييد صالح الدين 
  ) ١١٩- ١١٥(  : األيوبيةالدولة ■

  هـ)٦٤٨ إلى -هـ٥٦٧( من 
ولقب  األيوبيصالح الدين  مؤسسها :

  أعماله :  أهمبالناصر ومن 
   اإلسالم وحد الشام ومصروبالد - ١
  هــ ٥٨٣) عام  معركة حطين(  - ٢

  نتائجها :
تحرير بيت المقدس وقتل فرسان ●

  الصليبيين
قتل صالح الدين (اورناط) الذي اسر ●

  القوافل وقتل المسلمين
  تجهيز حملة صليبية جديدة●
 ) ١٢٤- ١٢٠(  دولة المماليك :■

  هـ)٩٢٣ إلى -هـ٦٤٨( من 
) الذي  عز الدين أيبك(  مؤسسها :

  نل ( توران شاه)آخر ملوك األيوبيوقت
والروم  األتراك: هم خليط من  المماليك

مصر  إلى االيونينجلبهم  واألوربيين
  يتم تربيتهم على حماية الحكم أطفاال

  : اإلسالمدور المماليك في خدمة ●
  مواجهة الصليبيين في الشام  - ١
 أميرهم بقيادةهزيمة المغول  - ٢

  المسلمين ( هوالكو) وطردهم من ديار 
  على يد ( قطز) و (بيبرس ) 

  معركة عين جالوت -
بين المماليك بقيادة ( قطز ) 
  كتبغا ) و(بيبرس) والمغول بقيادة (

  نتائجها :
الزحف  وإيقافانتصارالمسلمين  - ١

   اإلسالميالمغول وحماية العالم 
ارتفاع مكانة المماليك بين   - ٢

  المسلمين

  : األندلسفي  األمويةالدولة ■
  هــ )٤٢٢ إلىهـ  ١٣٨( من 

  مؤسسها :
  عبد الرحمن بن معاوية بن هشام

الداخل         قاتل عبد الرحمن ●
) والي  الفهري يوسف( 

العباسيين في قرطبة في معركة 
  ) وانتصر عليه المسارة( 
جعفر المنصور  أبوأرسل ●

الخليفة العباسي جيشا بقيادة 
) لمحاربة عبد العالء بن المغيث( 

 األندلس إلعادةمن الداخل الرح
  فهزمه عبد الرحمن وقتله

اتخذ عبد الرحمن الداخل مدينة ●
عاصمة له وقام بنهضة  قرطبة

في المباني  األندلسكبيرة في 
والقصور والمساجد واهتم بالعلم 

  فبنى المدارس
توفي عبد الرحمن الداخل عام ●

وتولى بعده العديد من  هـ١٧٢
             أبرزهمالخلفاء وكان 

الذي لقب  ) عبد الرحمن الثالث( 
  نفسه (بالخليفة)

في  األمويينسقطت دولة ●
هـ بعد استيالء ٤٢٢عام  األندلس

عامر )  أبي(المنصور بن 
   ) طوائف(  إلىوقسمت 



  
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                          )٥ (                                                                                                                       
                                                                                    - : التالية األسئلةأجب عن         
  

  ٩٨  األمويةعوامل سقوط الدولة  .١
  تعصب األمويين للعنصر العربي   - أ

 عن شئون الحكم أميةانصراف بعض خلفاء بني   - ب
 بسبب الخالفة األموياالنقسام في بيت الحكم   - ت
 ور روح العصبية بين القبائل العربية القيسية واليمنيةظه  - ث
  ثورة العباسيين إخمادعدم مقدرة آخر الخلفاء األمويين مروان بن محمد   - ج

  

  ١٠٢  قسمين هما إلىقسم العصر العباسي  .٢
هـ) وتميز بالقوة والمنعة والنمو ٢٣٢ -هـ ١٣٢( األولالعصر العباسي   - أ

  الحضاري
  ألدولههـ) لم يستطع فيه العباسيين الحفاظ على ٦٥٦-هـ ٢٣٢العصر العباسي الثاني (-ب

  

  ١٤٢  اإلسالميةمميزات الحضارة  .٣
    التسامح ) –المحبه  –المرونة  – اإليمان – األخرىالتفاعل مع الحضارات  –( التقدم          

  ١٤٢ اإلسالميةالحضارة  إشعاعمراكز  .٤
    القسطنطينية )  -بخارى   -  األندلسد بال  - القاهرة    -بغداد    - ( دمشق              

  ١٥٣ أوربا  إلى اإلسالميةطرق انتقال الحضارة  .٥
    الحروب الصليبية -صقلية وجنوب ايطاليا   د -ج   األندلس -عن طريق الحركة التجارية  ب -أ  

  
                                                                         -علل لما يلي ( أذكر السبب ) :( أ )  

                                                                        
  ٩١  تنازل الحسن بن على بن أبي طالب لمعاوية بن أبي سفيان وبايعه في الكوفة .١

    حقنا لدماء المسلمين وتجنب الفتنه        
  ٩٦  تأخر عملية فتح المغرب لمدة سبعين سنة .٢
لمين        ة المس ي محارب ة ف ة البيزنطي اعدة الدول ة ومس ل البربري أس القبائ وة ب بب ق بس

  ووعورة التضاريس في بالد المغرب
  

  ١٠٢  عدم إسهام الدولة العباسية في الفتوحات اإلسالمية .٣
    النشغالها بالحروب والفتن الداخلية بين المسلمين           

  ١٠٧  ب ( اسبانيا والبرتغال)سبب تسمية بالد األندلس عند العر .٤
    نسبة إلى قبائل الوندال        

  ١٤٥  اهتمام المسلمين ببناء الجيوش واألساطيل  .٥
    اإلسالميةلحماية الدولة والقيام بالفتوحات       

  ١٤٧  . الحكمة من فرض الزكاة على المسلمين٦
    ليكون هناك توازن في المجتمع ولقضاء على الفقر والحاجة     

ن ٧ م يك لمي. ل ارا لمس ليبية  نانتص روب الص ي الح كريف ارا عس ان  اانتص ل ك ط ب فق
  انتصاراحضاريا

١٥٤  

    الكريمة وااللتزام بالعهود  والمواثيق والتسامح األخالقالن المسلمون في قتالهم قدموا    
    
    
    
    



    
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      
                                                                                                                      )٦ (  

  ) ١٣٨-١٣١( ص                           : ةالعثمانيالدولة 
  
     
  هــ ) ١٣٤١ إلىهــ ٦٩٩( من    الدولة العثمانية  

وفي  ، فمنحه السلطان السلجوقي لقب ( بك )عثمان بن آرطغرال بن سليمان شاه  -- إلىينتسبون  راكأتهم   نسبهم
  ) الذي فتح مدينة  ( بورصة ) أورخانعن الدولة السلجوقية وتولى بعده ابنه ( هـ استقل عثمان ٦٩٩عام 

  :  فتح القسطنطينية ■  فتوحاتهم
  عاصمة له وأخذها (محمد الفاتح)) فسمي ( اسطنبول حاليا نيةهـ بفتح القسطنطي٧٥٨قام محمد الثاني عام ●

  لفتح القسطنطينية : ) محمد الفاتح( استعدادات 
  بعدم التدخل في القسطنطينية  أورباوقع معاهدات مع ملوك  - ٢) حاميا لألناضول    إسحاقترك (محمد  - ١
المحيطة  األسوارضعف  أماكندرس  -٤) لحصار القسطنطينية بحرا   روميلي حصار بنى قلعة (  - ٣

  القسطنطينية أسواريصنع له مدفعا ضخما ليحطم به  أن)  أوربانطلب من المهندس (  -٥بالقسطنطينية  
  ) زغنوس باشابنى جسرا خشبيا بقيادة (  -٧)   أوغلو بحريا بقيادة ( أسطوالاعد  - ٦
  
  فتوحاتهم في الشرق :  ■
  ) سليم بن بايزيدهو السلطان (  سالمياإلأول سلطان عثماني فكر بضم العالم  ●
  هـ وانتصر عليهم ٩٢٠) عام  جالديرانواجه الصفويين في بالد فارس في معركة (  ●
  هــ٩٢٢) عام  مرج دابقتوجه للشام وانتصر على المماليك في معركة ( ●
  هـ٩٢٣) عام  الريدانيةمصر وخضعت له بعد معركة (  إلىتوجه ●
  لتا سلما في حكم الدولة العثمانيةأما الحجاز واليمن فدخ●
  

  التي وضعها في الدولة للقوانينسمي بالقانوني نتيجة      السلطان ( سليمان القانوني ) :  
  هـ ٩٢٨فتح مدينة ( بلغراد ) عاصمة يوغسالفيا سابقا عام  ●
  فتح مدينة ( رودس ) ومدينة ( بودابست ) عاصمة المجر ●
  ودخل بغداد سلميافي بالد فارس  )تبريز ( فتح ●
شرقا حتى  سبالد فراليمن جنوبا ومن  إلىاتساع لها من النمسا  أقصى الدولة العثمانية بلغتفي عهده  ●

  بالد المغرب غربا
  السلطان ( عبد الحميد الثاني )  

   أوربا إلىاهتم بنقل العلوم الحديثة  ●
  والمعرفة تعتبر فترة حكمه من أخصب فترات التاريخ العثماني في العلم ●
  في تفتيت الدولة العثمانية األوربية األطماعوقف ضد ●
  نادى بسياسة توحيد كل مسلمي العالم ●

  : اإلسالميالدولة العثمانية وحماية العالم   
  اإلسالمية األراضيتوسيع  ●
  األوربية األطماعالخارجية خاصة  األخطارمن  اإلسالميحماية العالم  ●

  عثمانية :عوامل نهاية الدولة ال  
  العربية ) –اليونانية  –نشوء القوميات المختلفة داخل الدولة العثمانية ( القومية التركية  ●
  ) وهي فرض اللغة التركية وسيطرت العناصر التركية (بسياسة التتريكمناداة كثيرا من المثقفين  ●
  في الدولة العثمانية  األوربية األطماع●
  م وقيام الجمهورية التركية برئاسة ( مصطفى كمال أتاتورك )١٩٢٣ية عام الدولة العثمان إلغاء إعالن ●

    
  
  
  



  
  
  

                                                                                                                          )٧ (  
   اإلسالميةمظاهر الحضارة 

  
  )١٤٥ -١٤٣(       الجانب السياسي : أوال

  ( هي السلطة التي تحكم وتدير شئون الدولة الداخلية والخارجية ) السلطة الحاكمة : -أ
  بكر كان الوالة  أبو( كان الرسول (ص) يختار القضاة من صحابته ، وفي عهد : السلطة القضائية -ب

  الخطاب ففصل سلطة الوالي حتى جاء عمر بن القضاء،البالد هم الذين يتولون                            
واآلداب العامة  وفحص  األسواق) ومهمته مراقبة المحتسب عن القضاء، وادخل وظيفة (                        

  ، وتطور القضاء حتى ظهرت وظيفة قاضي القضاة في العهد العباسي )واألوزانالمكاييل 
  لحماية الدولة والقيام  واألساطيللجيوش ببناء ا اإلسالمية( اهتمت الدولة  القوة العسكرية : -ج

واعتمد على طريقة من المشاة والفرسان ، اإلسالميبالفتوحات ، وتكون الجيش                              
بحريا هو معاوية  إسالميا أسطوالمن بنى  وأول) ،  الخميسبــ (  اإلسالمي) في قتاله ، وسمي الجيش  الصفوف( 

) وهم رجال شرطة العسسالسرح في مصر، وادخل عمر بن الخطاب نظام (  أبيم ثم عبدهللا بن بن سفيان في الشا
  طالب وظيفة أبييعملون ليال لحفظ األمن ، وادخل على بن 

  النظر في الجرائم ومحاربة كل من يخرج على القانون  مهمته) الذي  صاحب الشرطة( 
  

  )١٤٧- ١٤٥(          ثانيا الجانب االقتصادي : 
)  حيث لقيت الزراعة اهتماما كبيرا الزراعةثل في ( ( اهتم المسلمون بشتى مظاهر الحياة االقتصادية التي تتم

، وفي  اإلسالمية) كان هناك مهارة في الصناعة  الصناعةفي (  أمافقاموا ببناء القناطر وشق الترع وحفر اآلبار، 
المسلمون يمثلون حلقة  وأصبح األسواقلبرية والبحرية وأقاموا ) حيث قاموا بتنظيم الرحالت التجارية االتجارة ( 

وصل بين الشرق والغرب ، وبعد ذلك كان للمسلمين مايسمى بــ ( بيت مال المسلمين ) حيث كانت موارده من الزكاة 
  ، والجزية والخراج والغنائم وغيرها

  اإلسالميةالدنانير ) بعمل  عبد الملك بن مروان(  األمويهــ أمر الخليفة ٧٧وفي عام 
  
  

  ) ١٥٠- ١٤٧( ص              : الجانب الثقافي  اثالث
  ( اهتمت بتفسير القرآن وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم اللغة وعلم التاريخ )  النقلية : العلوم -أ

  ) والفيزياء ءوالكيميا( اهتمت بعلم بالفلسفة والطب والنبات والحيوان والفلك  العلوم العقلية : -ب
  ساهمت حركة النقل والترجمة في التعرف على الثقافات الفارسية والهندية واليونانية ،وساهمت -ج

  المساجد حيث كانت المؤسسة الدينية والتربوية والعلمية للمسلمين     
ابن جابر و  ابن رشد ( الشارح الكبير ) و الفارابي ( المعلم الثاني )و  ( فيلسوف العرب ) إسحاقيوسف بن  -د

  الكيمياء ) أبوحيان ( 
  تخصصه  مؤلفاته  العالم

  طب  كتاب الشفاء  ابن سينا  - ١
  تاريخ  كتاب اآلثار الباقية في القرون الخالية  البيروني - ٢
  الفيزياء والبصريات  كتاب المناظر  ابن الهيثم - ٣
    الرياضيات  كتاب الجبر والمقابلة  الخوارزمي - ٤
  
  ) ١٥٢-١٥١( ص            االجتماعي : الجانبرابعا  

  اإلسالميتعارض مع مبادئ  نقلة نوعية في العادات والتقاليد فقضى على كل ما اإلسالمأحدث  ■
  العبيد )  -عامة الشعب  –الحرفيون والصناع  –العلماء والتجار  –( الحكام  اإلسالمفي  عالمجتمتعددت طبقات  ■
فكانت تداوى الجرحى في  اإلسالماالجتماعية بما يتفق مع تعاليم  المرأة وجعلها تشارك في الحياة اإلسالمكرم  ■

  الحروب ، وتزود الجنود بالماء والطعام ، ونبغت في تعلم العلوم 
  
  



  
  


