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 الفصل الدراسي األول 

 السؤال األول : من خالل الخريطة التي أمامك : أجب عما يلي :

 الحبشةيشير السهم إلي منطقة هاجر إليها المسلمون تسمي       •

 الحيرة      ( يمثل مملكة حاجزة حكمت باسم الفرس تسمي  1رقم )  •

 2          اإلمبراطورية الفارسية تمثل الرقم  •

 بصرى   ( يمثل منطقة خرج إليها الرسول صلى هللا عليه وسلم مع عمه أبي طالب في تجارة له تسمى  3رقم )  •

 الغساسنة    ( يمثل مملكة حاجزة حكمت باسم البيزنطيين تسمي  4رقم )  •

 تبوك    هجريا تسمي   9( يمثل أخر غزوة  شارك فيها الرسول )ص( سنة  5رقم )  •

 غزوة أحد     هجريا تسمي  3( يمثل غزوة انتصرت فيها قريش علي المسلمين سنة  6رقم )  •

 مكة     ( يمثل مدينة شهدت بيعتي العقبة األولي و الثانية تسمي  7رقم )  •

 نجران      ( يمثل مركز من مراكز الديانة اليهودية يسمي  8رقم )  •
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  موطن العرب:

 .السامية  تعتبر شبه الجزيرة العربية الموطن األصلي للجماعات •

 العرب.    الجماعات التي استقرت في شبه الجزيرة العربية عرفت باسم •

 هم القوم الذين سكنوا شبه الجزيرة العربية و اتخذوها موطنا لهم.: عرف العرب •

 ال زرع. تعني الصحاري و القفار و األرض المجدبة التي ال ماء فيها و:  العرب في اللغة •

 )فرق( ينقسم العرب إلى قسمين:

 العرب الباقية العرب البائدة

هم األقوام التي عاشت ثم 

انقرضت و قد ورد ذكر بعضهم 

 عاد ( –) ثمود  في القرآن الكريم

 ينقسم العرب الباقية إلى

 يعرب بن قحطان و سكنوا جنوب شبه الجزيرة العربية.هم بنو : العرب العاربة

هم بنو معد بن عدنان بن إسماعيل و سكنوا شمال شبه :  العرب المستعربة

 الجزيرة العربية

 

  لمحة جغرافية:                                          

 اذكر أهم المالمح الجغرافية لشبه الجزيرة العربية.

 غرب قارة آسيا.تقع في جنوب  -1

 عبارة عن هضبة تنحدر من الغرب نحو الشرق. -2

 تمتد الصحاري في معظم أراضيها. -3

 يسودها المناخ الصحراوي. -4
 

 يتميز المناخ الصحراوي بارتفاع درجة الحرارة و قلة األمطار  •

 .الخليج العربي و خليج عمان يحد شبه الجزيرة العربية من الشرق •

 البحر األحمر. العربية من الغربيحد شبه الجزيرة  •

 العراق و بالد الشام. يحد شبه الجزيرة العربية من الشمال •

 بحر العرب و خليج عدن. يحد شبه الجزيرة العربية من الجنوب •

 .النفوذ و الدهناء أهم الصحاري الممتدة فيها صحراء •

 الحجاز و عسير. أهم السالسل الجبلية جبال •

 تهامة.اإلحساء و  أهم السهول سهل •

 هضبة نجد. هضبة تقع في وسط شبه الجزيرة العربية تسمى •

 المجتمع العربي قبيل ظهور اإلسالم

 النظم السياسية:
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 .كان أكثر النظم انتشاراً   النظام القبلي تنوعت النظم السياسية في شبه الجزيرة العربية إال أن •

 

 

 القرابة و النسب و الدم .هي مجموعة من الناس تربطهم رابطة : القبيلة •

 .سداد الرأي و الشجاعة و الكرم كان لكل قبيلة شيخ يسمى شيخ القبيلة من أهم صفاته •

 

 :االقتصاديةاألحوال 

 (. الشام و اليمن)  مارس العرب دور الوسيط التجاري بين شمال و جنوب شبه الجزيرة العربية •

 .مكة   كان مركز تجارة شبه الجزيرة العربية في •

 هاشم بن عبد مناف    زعيم قرشي قام بتنظيم رحلتي الشتاء و الصيف يسمي •

 كانت الحرفة األساسية للعرب وقد أدى اعتمادهم عليها إلي التنقل الدائم بحثا عن الكأل و الماء .الرعي    (   )  •

 عيون في الجنوب على مياه األمطار و في الشمال و الشرق على مياه اآلبار و ال اعتمدت الزراعة •

 

 شارا في وسط شبه الجزيرة العربية .علل : تعتبر الزراعة أقل الحرف انت ▪

 تمتد الصحاري في معظم أرض شبه الجزيرة العربية -1

 يسودها المناخ الصحراوي. -2

 

 :االجتماعيةاألحوال 

 كان المجتمع العربي مقسم إلى ثالث طبقات:
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لهم الكثير من الحقوق و عليهم واجبات من أهمها هم أبناء القبيلة يجمعهم نسب واحد و : العرب الصرحاء ▪

 حماية القبيلة و الدفاع عنها.

هم عرب انضموا إلى القبيلة إما عن طريق الجوار أو الحلف أو العتق و لهذه الطبقة حقوق األحرار  الموالي: ▪

 ما عدا الرئاسة.فيالصرحاء 

 ليست لهم حقوق القبيلة.هم أدنى طبقات المجتمع و عليهم كل الواجبات و  العبيد: ▪

 العادات و التقاليد:

 بالعديد من الصفات الحميدة مثل الصدق و األمانة و الشجاعة و الكرم. تحلى العرب •

 كذلك انتشرت العديد من العادات السيئة مثل شرب الخمر و لعب الميسر. •

 السياسي قبل اإلسالم.دلل على صدق العبارة التالية: اختالف مكانة المرأة العربية باختالف النظام 

 بين مكانة المرأة عند العرب في النظام الملكي و المدني: فرق

 مكانة المرأة في النظام المدني مكانة المرأة في النظام الملكي

تدنت مكانتها حيث انتشرت عادة وأد البنات و تعدد الزوجات  تبوأت مركز الرئاسة مثل بلقيس ملكة سبأ

 الجمع بين األختين و زواج المقت.إلى عدد غير معروف و 

 

 هو زواج االبن من زوجة أبيه.:  زواج المقت •

 األحوال الدينية :

 الجاهلية. عرفت الفترة التي سبقت اإلسالم باسم •

 تعني حالة الجهل و هي صفة أطلقها القرآن الكريم على الوثنين من العرب قبل اإلسالم.:  الجاهلية •

 .الصابئة     اليهودية و المسيحية و وضعية مثلانتشرت ديانات سماوية مثل  •

 الوثنية.   كانت العبادة السائدة في شبه الجزيرة العربية هي •

 هي عبادة األصنام و األوثان .:  الوثنية •

 عرب سفهوا عبادة األصنام و اعتنقوا )   المتحنفين   (  •

 ديانة سيدنا إبراهيم عليه السالم .

 .يثرب و نجران و صنعاء    انتشرت اليهودية في ▪

    انتشرت المسيحية في أرض ▪

  سومر بالعراق و بعض أجزاء من اليمن. 

 

 

 الحياة الفكرية:

   .القصائد التي علقها العرب علي جدران الكعبة عرفت  : المعلقات ▪

 .المجاز * مجنةعكاظ * ذي     من األسواق التي كان يعرض فيها الشعر و الخطابة في الجاهلية سوق يسمي ▪
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 المالحة.      و اشتهر العرب في معارف مختلفة مثل األنساب و النجوم و التقويم ▪

 .قريش     نزل القرآن الكريم بجميع لهجات القبائل العربية إال أنها متقاربة تلتقي في لهجة ▪

 

 رسالة اإلسالم .كانت شبه الجزيرة العربية مهيأة لتقبل  برهن علي صحة العبارات التالية : ▪

 أدرك العرب وجود هللا  -2كانت خارج منطقة الصراع بين الفرس و الروم                               -1

 .وجود بيت هللا الحرام في مكة -4موقعها الجغرافي في وسط العالم القديم                                         -3

 صفاء الفكر  -6فات                                            لغة العرب و ما تمتاز به من ص -5

 

 البعثة النبوية الشريفة

 مولد الرسول و نسبه :

 هو محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن عدنان.

 م571 ابريل 20من ربيع األول الموافق  12في دار أبي طالب ليلة اإلثنين  ولد محمد 

 قصي بن كالب     زعيم قرشي وحد قريش و أسس دار الندوة يسمي

 . عبد الدار بن قصي   زعيم قرشي كان له اللواء في الحرب يسمى

 .عبد مناف بن قصي    زعيم قرشي كان له السقاية و الرفادة يسمى

 هاشم بن عبد مناف.   قرشي أول من سن رحلتي الشتاء و الصيف يسمىزعيم 

  عبد المطلب بن هاشم       زعيم قرشي أعاد حفر بئر زمزم يسمي

 حياة الرسول  قبل البعثة :

 نشأ سيدنا محمد  يتيما. برهن على صحة العبارة التالية:

 مات أبوه قبل مولده فكفله جده عبد المطلب. -1

 في السادسة.ماتت أمه و هو  -2

 توفي جده عبد المطلب و هو في الثامنة فكفله عمه أبو طالب. -3

 يتيما   علل : أرادت حكمة هللا أن ينشأ رسوله

 حتى تتواله عناية هللا. -1

 حتى ال تميل نفسه إلى المال و الجاه. -2

 حتى ال يتأثر بما حوله من معنى الصدارة و الزعامة. -3

 حليمة السعدية.     السيدة اسم مرضعة الرسول

 

 أعمال الرسول

 .الرسول بالرعي في شبابه عمل

 .اثنا عشر عاما   خرج مع عمه أبي طالب للتجارة في رحلة الشام و عمره ▪
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و احذر عليه من اليهود فوهللا لئن رأوه هنا ليوقعون به شرا فإنه سيكون البن أخيك هذا شأن  فارجع به إلى بلده) 

 عظيم (:

 بحيرا الراهب. ؟  من القائل -

 ؟  الرسول  من المقصود في العبارة -

 إبراهيم.  ا السيدة خديجة و هو في الخامسة و العشرين من عمره و أنجبت له جميع أبناءه ما عد النبي من  تزوج •

  حلف شهده الرسول )ص ( بين بطون قريش في دار عبد هللا بن جدعان .)      حلف الفضول       (  •

 حرب شارك فيها الرسول ) ص ( و هو في الخامسة عشرة من عمره .)      حرب الفجار         (  •

 و البناء. في بناء الكعبة فكان يعمل في نقل الحجارة  شارك الرسول •

 الحجر األسود فيما بينهم عندما اختلفوا في وضع لقريش الرسوحكمت  •

 

 قبل البعثة مخطط زمني لحياة الرسول
  

 زواجه من السيدة خديجة          إعادة بناء الكعبة             نزول الوحي    حرب الفجار     المولد الشريف        

 

 

 

 م 610 م                       605م                               596م                    586م                571        

 األمين.    كان الرسول  يلقب بالصادق •

 أبو جهل؟   نكذبك و لكن نكذب ما جئت به ( من القائل) إنا ال  •

 

 نزول الوحي

 حراء .   يعتزل الناس و يتعبد في غار كان الرسول  •

 من عمره. ألربعينا  م بعد أن أتم610نزل الوحي على الرسول في شهر رمضان الموافق  •

و  ورقة بن نوفل روعه و ذهبت به إلىالغار إلى بيته و هو يرتجف و لكن زوجته خديجه هدأت من  غادر الرسول •

 .بالنبوة الذي بشرها

 

 ) إن صدقت يا خديجة لقد جاء الوحي الذي ينزل على الرسل و إنه لنبي هذه األمة فقولي له فليثبت (  •

 .ورقة بن نوفل     ؟  من القائل -

 

 مراحل الدعوة اإلسالمية

 الثالثة الثانية األولى المرحلة

 المرحلة الجهرية مرحلة دعوة األقربين السريةالمرحلة  اسمها
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 أهم سماتها

يعرض اإلسالم  الرسول *كان

سرا على أهل بيته و خاصة 

 أصحابه

*اتخذ من دار األرقم بن األرقم 

 مقرا لدعوته.

 *استمرت ثالث سنوات.

*بدأ يعرض الدعوة على أقربائه 

 من بني عبد المطلب.

*لم يستجب له غير علي بن أبي 

 .طالب

*لم يسمع منهم ما يكره ما عدا 

 عمه أبو لهب.

*انطلق يدعوا جميع الناس 

 لإلسالم.

*دعا السادة و العبيد و األقربين 

و الغرباء و الحجاج الذين كانوا 

 يفدون إلى مكة.

 موقف قريش من الدعوة اإلسالمية

 .: معارضة قريش للدعوة اإلسالمية علل  ➢

 السيادة.لم تفرق قريش بين النبوة و  .1

 كان الرسول )ص( يعوا إلى المساواة بين الناس. .2

 التمسك بعادات و تقاليد اآلباء و األجداد. .3

 الخوف من فقدان الثروة و الجاه. .4

 برهن على صحة العبارة التالية :اتبعت قريش أساليب متعددة لمقاومة الدعوة. ➢

 بدايتها.أسلوب الالمباالة و عدم االهتمام بأمر الدعوة في  .1

 تعذيب و حرمان العبيد و الضعفاء. .2

 عن عيب أصنامهم.  بعثت قريش وفدا إلى عمه أبو طالب يطلب منه أن يكف محمد .3

 عرضت قريش على النبي الجاه و المال. .4

 .أسلوب الجدل و االستهزاء .5

 لمدة ثالث سنوات. في شعب أبي طالباقتصاديا و اجتماعيا مقاطعة بني هاشم  .6
 

  الحبشة     اختارها الرسول ) ص ( لهجرة المسلمين قبل الهجرة إلي المدينة تسميمنطقة  •

 هو العام العاشر للبعثة و فيه تعرض  لمحن و شدائد أكبر من سابقيها.:  عام الحزن •

 الطائف     اتجه إلي مدينة أخري قبل الهجرة ليثرب تسمي بسبب إيذاء مشركي مكة للنبي  •

 . الطائف من الرسولاذكر موقف أهل  ➢

 لم يستجيبوا له و ال لدعوته. -1

 حرضوا عليه األطفال يسبونه و يقذفونه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان. -2

  المطعم بن عدي     من الطائف و دخل مكة المكرمة في حماية شخص يسمي عاد الرسول •

 .يثرب     يدعوا الحجاج إلى اإلسالم فأسلم على يده نفرا من أهل  في موسم الحج أخذ الرسول •

 قارن بين بيعة العقبة األولى و الثانية: ➢

 بيعة العقبة الثانية بيعة العقبة األولى وجه المقارنة

 من البعثة 13 من البعثة 12 العام
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جال من يثرب الرسول على  12*بايع  أهم األحداث

 اإلسالم.

يعلمهم أمور  مصعب بن عمير*أرسل معهم 

 و يدعوا أهل المدينة لإلسالم. دينهم

*بايع وفد من يثرب الرسول و تعهدوا بحمايته و 

 الذود عنه إذا هاجر إلي يثرب.

بدور كبير في ذلك  العباس بن عبد المطلب*قام 

 و أخذ منهم العهد لحماية الرسول

 

 هجرة الرسول إلى يثرب

 يثرب   من أصحابه الهجرة إلى العقبة الثانية طلب الرسولبعد بيعة  •

 

 ؟علل: عقدت قريش اجتماعا في دار الندوة ➢

 خافت قريش من هجرة المسلمين إلى يثرب. -1

 أصبح المسلمون قوة ال يستهان بها. -2

 .التفكير في القضاء على الرسول -3

 أبو بكر الصديق    مهاجرا إلى يثرب و معه صاحبه خرج الرسول •

 لي بن أبي طالب أن ينام في فراشه.من سيدنا ع الرسولعلل : طلب  ➢

 حتى يرد األمانات إلى أهلها. •

 

 أحد عشر يوما. استمرت رحلة الرسول •

 (. مسجد قباء)  قباء    في قريةأقام الرسول ) ص ( أول مسجد في اإلسالم في إحدى ضواحي المدينة المنورة  •

 المدينة المنورةأو         دار الهجرة      يثرب اسممنذ ذلك التاريخ و أطلق العرب على  •

 

 

 الهجرةم              622        بيعة العقبة األولى     م      620    الهجرة الثانية للحبشة     م  615     البعثة النبوية

 

 

 م622         بيعة العقبة الثانيةم      621    وفاة خديجة و أبو طالبم      616       أول هجرة للحبشة  م   610

 

 

 

 قيام الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة

 عدد أعمال الرسول ) ص ( في المدينة المنورة . ➢

 الصلح بين األوس و الخزرج -2بناء المسجد                                                                          -1   
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 وضع الصحيفة -4بين المهاجرين و األنصار                                             ةالمؤاخا -3   

 

 الرسول   ؟  من القائل - ) اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة  فاغفر لألنصار و المهاجرة (   •

 الصحابة   ؟  من القائل  -  ) لئن قعدنا و النبي يعمل لذاك منا العمل المضلل (   •

 عدد مهام المسجد في بداية نشأته: ➢

 يعد مقرا للحكم. -1

 .مكانا لتجميع المسلمين -2

  بعاث      األوس و الخزرج يوم يسميأخر الحروب بين  •

 األنصار         بين األوس و الخزرج تحت اسم  وحد الرسول •

 

 برهن على صحة العبارة التالية:ضرب األنصار أروع األمثلة في التضحية و اإليثار. ➢

 تقاسموا مع المهاجرين أموالهم و بيوتهم حتى زوجاتهم. -1

 في النسب حتى في الميراث. ةالمؤاخاأصبحت المؤاخاة في اإلسالم مثل  -2
 

 عدد أهم البنود التي خلصت إليها الصحيفة : ➢

 أن للجماعة شخصية دينية و سياسية .1

 أن الحرية الدينية مكفولة للجميع .2

 على سكان المدينة من المسلمين و غيرهم أن يتعاونوا ماديا و معنويا .3

 .أن النبي )ص( هو الرئيس العام لسكان المدينة .4

 

 اذكر نتائج وضع الصحيفة: ➢

 جعلت الصحيفة المسلمين أمة واحدة. -1

 جمعت كل طوائف المدينة في األمة اإلسالمية. -2

 اعتبرت الجميع مسئولين عن حماية الدولة. -3

 

 برهن على صحة العبارة التالية : ➢

 المنورة .محاوالت اليهود هدم الوحدة اإلسالمية الجديدة التي بناها الرسول ) ص ( في المدينة 

 محاولة إثارة البغضاء بين المهاجرين و األنصار -1

 محاولة اإليقاع بين األوس و الخزرج -2

 حرضوا قريشا و مشركي مكة على غزو المدينة المنورة -3

 

 

 برهن على صحة العبارة التالية : كان الرسول ) ص ( بحق قائدا لألمة اإلسالمية . ➢

  صفات القائد الناجح.اء المسجد من مساهمة النبي )ص( في بن-1

 .الحكمة السياسية في استقرار المجتمع من خالل وضع الصحيفة-2
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 .المقدرة الفائقة للنبي )ص( في التنظيم و االحتياط للمستقبل-3

 .جذور الفرقة و البغضاء و روح العصبيةقيام الرسول بالقضاء على -4

 رهم.بناء الجبهة الداخلية للوقوف أمام أعدائه من قريش و غي-5
 

 حماية الدولة

 هي فرقة من الجنود بقيادة أحد الصحابة .(     السرية   )      ➢
 

 ) مهام السرية (  للسراياإرسال الرسول علل :  ➢

 بهيبة الدولة اإلسالمية إشعار القبائل  -2                            ضمان أمن المدينة و مراقبة الحدود -1

 التعرض لقوافل قريش التجارية -4          الدولة اإلسالميةالوقوف على تحركات قريش ضد  -3 
 

  عبد هللا بن جحش     هجريا يسمي 2بقيادة سرية نخلة سنة  الصحابي الذي كلفه الرسول  •

 و قدموا بهما و بالقافلة إلى المدينة . ثنينااعترضت السرية قافلة قريش ببطن نخلة فقتلوا أحدهم و أسروا  •

 ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام. الرسول قال لهم  •
 

 اذكر موقف مكة من سرية نخلة: ➢

 إثارة القبائل العربية على المسلمين و حكومة المدينة. -1

 اتهموا المسلمين بالقتال في الشهر الحرام و كثر الجدول في المدينة. -2

 غزوة أحد غزوة بدر من حيث

 هجري 3 هجري 2 السنة الهجرية

 أبو سفيان x   الرسول أبو جهل x   الرسول القادة

 

 

 األسباب

 الحفاظ على سيادة الدولة و حماية حدودها -1

 الرغبة في استرجاع أموال المسلمين -2

 رغبة قريش في القضاء على الدولة اإلسالمية -3

 .تجارتهارغبة قريش في الحفاظ على  -4

 

رغبة قريش في الثأر و رد االعتبار 

 بعد غزوة أحد

 

 

 النتائج

 .تثبيت دعائم الدولة اإلسالمية -1 

ل كثير من المشركين في علت كلمة اإلسالم و دخ -2

 .اإلسالم

 .كان وقع الهزيمة شديد على قريش -3

 المنورة. بني قينقاع من المدينة أخرج الرسول -4

 70المسلمين و سقوط هزيمة  -1

 .شهيدا

 .طرد بني النضير من المدينة -2

 

 ) فأمضي لما أردت فنحن معك فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ( ➢

 من القائل ؟ سعد بن معاذ -
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 األنصار على رأيهم في المعركة قبل بداياتها سأل الرسول عندما    ؟   ما المناسبة التي قيلت فيها -

 

 في التخطيط العسكري في غزوة بدر . برهن على صحة العبارة التالية : تجلت عبقرية الرسول  ➢

 متابعة أخبار قريش -2أناب عنه الصحابي أبا لبانه بن المنذر على المدينة           -1

 اتخذ مقر للقيادة في مكان مرتفع يشرف على المعركة -4                أخذ برأي الصحابي الحباب بن المنذر          -3

 . تضرع إلى هللا بالدعاء-6خطب بالجيش و أوصاهم بالصبر و الثبات                     -5

 

 اذكر موقف اليهود من المسلمين بعد غزوة بدر ➢

 أثاروا الفتن و القالقل بين المسلمين -1

 و أظهروا  المسلمين و ظهور أمرهمآلمهم انتصار  -2

 العداوة.

 تعمدوا إهانة المسلمين في المدينة -3

 

 

 

 

 

 العسكرية في التخطيط لغزوة أحد:  برهن على صحة العبارة التالية: عبقرية الرسول ➢

 قريش إلى جبل أحد سبق الرسول -1

  نظم صفوف المسلمين. -2

 بااللتزام بأماكنهم.سد الثغرات من خلفهم بأمهر الرماة و أوصاهم  -3

 

 في غزوة أحد؟  ما هي النتائج المترتبة على مخالفة الرماة ألمر الرسول ➢

 انكشف ظهر المسلمين. -1

 قريش خالد بن الوليد فكر عليهم و دارت خيالةاستغل الموقف قائد  -2

 الدائرة على المسلمين. 

 للخطر.  انهزم المسلمون و تعرضت حياة النبي -3

 

 األحزاب ) الخندق (غزوة  من حيث

 هجري 5 السنة الهجرية

 أبو سفيان بن حرب –الرسول  القادة
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 األسباب

 رغبة قريش في القضاء على الدولة اإلسالمية -1

 تأليب اليهود للقبائل العربية ضد المسلمين. -2

 

 النتائج

 انتصار المسلمين و هزيمة األحزاب. -1

 القضاء على الدولة الجديدة.استنفذت قريش كل إمكاناتها في  -2

 تعززت مكانة المسلمين بين القبائل في شبه الجزيرة العربية. -3

 القضاء على يهود بني قريظة. -4

  .ألداء العمرةمن المدينة متوجها لمكة   في العام السادس للهجرة خرج الرسول •

 الحديبية.اعترضت قريش طريقهم فوقف الرسول و أصحابه في مكان يسمى  •

 .قتلللتفاوض مع قريش و لكنه تأخر و أشيع أنه "عثمان بن عفان  "أرسل الرسول •
 

                                                                 على الجهاد وهي بيعة المسلمين للرسول بيعة الشجرة ) الرضوان (: ✓

 االستشهاد بعد إشاعة خبر مقتل عثمان بن عفان.

 اذكر موقف قريش عندما علمت ببيعة الرضوان: ➢

 سارعت بإخالء سبيل عثمان بن عفان. -1

 فعقد معه صلح أرسلت قريش سهيل بن عمرو إلى الرسول -2

 عرف باسم صلح الحديبية.  -3

 هجريا . 6عدد بنود صلح الحديبية في عام  ➢

 يرجع المسلمون هذا العام على أن يعودوا في العام القادم ألداء العمرة. .1

 وضع هدنة بين الفريقين لمدة عشر سنوات. .2

 .دخل فيه من أراد الدخول في عقد قريش و عهدها فله ذلك و من أراد الدخول في عهد محمد .3

 .و ال ترد قريش من أتاها من عند محمد مرتدا , يرد بدون إذن وليه محمدا مسلما من أتى .4

 

 الرسول دخلت قبيلة بكر في حلف قريش و دخلت قبيلة خزاعة في حلف •

 

 كان صلح الحديبية نصرا عظيما للرسول و دعوته.برهن على صحة العبارة التالية : ) علل (  ➢

      .كان اعتراف صريح من قريش بالدولة اإلسالمية  .1

 .لخطر يهود خيبر لوضع حد ساعد المسلمين على التفرغ .2

  ن العاص.الكثير من أبطال قريش اإلسالم  مثل خالد بن الوليد و عمرو ب أعلن .3

 .لنشر الدعوة خارج شبه الجزيرة العربية  تفرغ الرسول .4

 هـ 7إلي الملوك و األمراء  سنة رسل الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 موقف المرسل إليه جهة الرسالة المرسل إليه اسم الرسول
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 خاف على ملكه و لم يسلم إيلياء بفلسطين هرقل ملك الروم دحية بن خليفة الكلبي

 ) فمزق هللا ملكه ( مزق كتاب الرسول المدائن بالعراق كسرى ملك فارس عبد هللا بن حذافة السهمي

 أسلم و وضع كتاب الرسول على عينه الحبشة النجاشي ملك الحبشة عمرو بن أمية الضمري

 لم يسلم و لكنه أكرم وفادته مصر المقوقس حاكم مصر حاطب بن أبي بلتعة

المنذر بن ساوي ملك  العالء بن الحضرمي

 البحرين

 أسلم و أسلم قومه معه مدينة اإلحساء

 اشترط لكي يسلم تولي األمر من بعده اليمامه بنجد هوذه الحنفي أمير اليمامه بن عمرو العامريسليط 

الحارث الغساني أمير  شجاع بن وهب األسدي

 الغساسنة

 هدد بغزو المدينة المنورة و قتل الرسول حوران

الحارث الحميري حاكم  المهاجر بن أبي أمية

 اليمن

 أسلم صنعاء باليمن

 أسلم عمان ابنا الجلندي ملكا عمان العاص السهميعمرو بن 

 مراحل توحيد شبه الجزيرة العربية

 النتائج األسباب مراحل توحيد شبه الجزيرة

 م 628هـ الموافق  6صلح الحديبية 

 628هـ الموافق  7غزوة خيبر 

 م

إنهاء قوة اليهود في شبه الجزيرة  تصفية تجمعات اليهود في خيبر

 العربية

 629هـ الموافق  8غزوة مؤته 

 م

 .عدوان الغساسنة على المسلمين-

 قتلهم رسول النبي  -

 استشهاد قادة المسلمين.-

 رجوع الجيش بقيادة خالد بن الوليد.-

 م 629هـ الموافق  8فتح مكة 

 629هـ الموافق  8غزوة حنين 

 م

استعداد قبائل هوازن و ثقيف لمهاجمة 

 المسلمين.

 المسلمين في نهاية المعركةانتصار 

استعداد الروم و القبائل العربية الموالية  م 630هـ الموافق  9تبوك 

 لهم لقتال المسلمين

 مصالحة قبائل الشمال على الجزية.-

 جبن الروم عن مواجهة المسلمين.-

 م 630هـ الموافق  9بيان براءة 

 

 

 هجريا . 8لرسول )ص( بفتح مكة سنة قام اعلل :  ➢

 ح المسلمون في حل من هذا االتفاق.بعد أقل من سنتين من صلح الحديبية أصبأو   
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 .بسبب اعتداء قبيلة بكر و مساعدة قريش لها على قبيلة خزاعة •

 

 

 .ذي الحليفة    من المسلمين فوصل إلى عشرة آالف لى فتح مكة و خرج إليها بجيش بلغ عددها  عزم الرسول ✓

 على أنفسهم . يعلنون إسالمهم و يأخذون األمان من الرسولجاء أشراف قريش       

 

 اذكر نتائج فتح مكة: ➢

 تحققت أهم المراحل في توحيد الجزيرة العربية. -1

 أصبحت الدولة اإلسالمية هي القوة السياسية و العسكرية األولى في الجزيرة العربية. -2

 

 و بلغ عدد المسلمين مائة ألف و كانت في العام العاشر من الهجرة حجها الرسول هي أخر حجة : حجة الوداع •

. 

 

 

 

 

 

 

 الرسول من قائل الخطاب السابق ؟     -1

 حجة الوداعما المناسبة التي قيلت فيها ؟      -2

 استنتج الوصايا الموجهة للمسلمين من الخطاب السابق . -3

 

 

 م. 632 هـ الموافق 11ربيع األول عام  12مرض الرسول بعد عودته من مكة و انتقل إلى الرفيق األعلى في  •

 

 

 :ن نفس النهج الذي كان عليه الرسول برهن على صحة العبارة التالية: نهج الخلفاء الراشدو

 تقوية دعائم اإلسالم. -1

     نشر دين هللا خارج حدود شبه الجزيرة. -2

 

 

 

 

أيها الناس اسمعوا قولي فإني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا.. أيها الناس , إن دمائكم و أموالكم     

كحرمة يومكم هذا و كحرمة شهركم هذا,و إنكم ستلقون ربكم فسيسألكم عن  عليكم حرام إلي أن تلقوا ربكم 

عليها.. و قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به  من ائتمنه أعمالكم , و قد بلغت , فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلي

 فلن تضلوا أبدا , أمرا بينا , كتاب هللا و سنة نبيه.....
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 ما أوجه التشابه أو االختالف بين كل مما يلي : 

 الحنيفة اإلسالم 

ديانة سماوية نزلت على محمد )ص( تدعوا إلى عبادة هللا 

 و التوحيد

سيدنا إبراهيم تدعوا إلى عبادة ديانة سماوية نزلت على 

 هللا و التوحيد

 العرب الموالي العرب الصرحاء

هم أبناء القبيلة يجمعهم نسب واحد و لهم كثير من الحقوق 

 و عليهم الكثير من الواجبات

 

هم عرب انضموا للقبيلة عن طريق الجوار أو الحلف أو 

 العتق و لهم كل الحقوق ما عدا حق الرئاسة و عليهم كل

 الواجبات

وضع المرأة االجتماعي في النظام الملكي ) شبه الجزيرة 

 العربية (

 وضع المرأة االجتماعي في النظام القبلي

تبوأت مراكز رئاسية رفعت من مكانتها مثل بلقيس ملكة 

 سبأ

 

مكانتها متدنية فكانت هناك العديد من العادات السيئة  

مثل وأد البنات و تعدد الزوجات و الجمع بين األختين و 

 زواج المقت

 المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة اإلسالمية المرحلة األولي من مراحل الدعوة اإلسالمية

كان الرسول )ص( يدعوا الناس سرا و خاصة أهل بيته و 

استمرت لثالث  –أصحابه و اتخذ مقرا سريا للدعوة 

 سنوات

كان الرسول )ص( يدعوا الناس جهرا فدعا جميع الناس 

 استمرت لسبعة عشر سنة –لإلسالم 

 بيعة العقبة الثانية بيعة العقبة األولي

 لبايعوا الرسو –كانت في العام الثاني عشر من البعثة 

 كان عدد المبايعين اثني عشر رجال –)ص( على اإلسالم 

 

تعهدوا بحماية  –كانت في العام الثالث عشر من البعثة 

كان  –الرسول )ص( و الذود عنه إذا هاجر إلى يثرب 

 عدد المبايعين خمس و سبعين
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 الفصل الثاني 

 دولة الخلفاء الراشدين

  هـ 40هـ حتى  11دولة الخلفاء الراشدين هي الفترة الممتدة من  ➢

                                                                                                                    الخلفاء بالراشدين بهذا اإلسم سميت دولة  :علل ➢

 عاشوا زمنا من األحداث معهألنهم كانوا مصاحبين للنبي )ص( و  -1

 ألنهم يسيرون على هديه و سيرته في الخالفة -2
 

 ثالثون عامااستمرت دولة الخلفاء الراشدين لمدة      ▪

 .أبو بكر الصديقأول من لقب بخليفة رسول هللا يسمى     ▪

 عمر بن الخطابأول من لقب بأمير المؤمنين يسمى       ▪

الخليفة  كتاب هللا و سنة  دينية غايتها حمل الناس على ما فيه صالحهم متبعاهي رياسة دنيوية و  : عرف: الخالفة ✓

 الرسول

 هـ  13 -11 الخليفة أبو بكر الصديق

 أبو بكر الصديق و هو أول الخلفاء الراشدين يسمي و الصديق كان يلقب بالعتيق  •

 بكر الصديقأبو    أول من جمع القرآن بعد حروب الردة برأي من عمر بن الخطاب يسمي •

 زيد بن ثابت.   أن يجمع القرآن الكريم و يدونه يسمى  أبو بكر الصديق كلفه صحابي جليل  •

 أبو بكر الصديق  أول من سمي القرآن مصحفا و أول من سمي خليفة و أول خليفة ولى الخالفة و أبوه حي يسمي •
 

 الرسول:عدد أهم المشكالت التي واجهت أبي بكر الصديق بعد وفاة  ➢

 وفاة الرسول و بيعة السقيفة. -1

 جيش أسامة بن زيد. -2

 حركة الردة. -3
 

 وفاة الرسول و بيعة السقيفة

 *  ) أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, و من كان يعبد هللا فإن هللا حي ال يموت (

 أبو بكر الصديقمن القائل ؟      -1       

 .عند وفاة الرسول و استنكار الصحابة لخبر وفاة ما المناسبة التي قيلت فيها ؟      -2       

 هجري 11في أي عام وقعت هذه المناسبة ؟     -3       

 

 سقيفة بني ساعدة   الدولة في مكان يسمي يمسك بزمام أمور الختيار خليفةاجتمع األنصار بعد وفاة الرسول  ➢

 .هي المكان الذي اجتمع فيه األنصار الختيار خليفة الرسول :  ساعدةسقيفة بني  ➢
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 *  ) لكن العرب ال تخضع إال لهذا الحي من قريش و نحن األمراء و أنتم الوزراء ال نقطع في أمر دونكم (

 أبو بكر الصديقمن القائل ؟        -1

 عند اجتماع المسلمين في سقيفة بني ساعدة الختيار خليفة الرسولما المناسبة التي قيلت فيها ؟     -2

 

* ) من يتقدم عليك يا أبا بكر و أنت أول الناس إسالما و ثاني اثنين إذ هما في الغار و قد ارتضاك النبي بدله في 

 الصالة في مرضه فارتضاك لديننا فكيف ال نرتضيك لدنيانا (

 عمر بن الخطابمن القائل ؟        -1

 عند اجتماع المسلمين في سقيفة بني ساعدة الختيار خليفة الرسولما المناسبة التي قيلت فيها ؟     -2

 هجري 11في أي عام وقعت هذه المناسبة ؟    -3

 

 فرق بين كل من:

 البيعة العامة البيعة الخاصة

 سقيفة بني ساعدههي مبايعة المهاجرين و األنصار في 

 .ألبي بكر الصديق

هي مبايعة الناس ألبي بكر الصديق بعد العرض على 

 بكاملها. األمة

 فضل األنصار فضل المهاجرين

 .أول الناس إسالما -1

 .تحملوا عداوة قومهم و األذى -2

 .تركوا أوطانهم و أهلهم -3

 .و عشيرته رسولأهل ال -4

 .المنورة (أهل البلد ) المدينة  -1

 .قامت الدولة اإلسالمية بجهادهم و أموالهم -2

 .آووه  ناصروا الرسول -3

 

*  ) أيها الناس فإني قد وليت عليكم و لست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني , الصدق أمانة و الكذب 

فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه , ال خيانة , الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء هللا تعالي , و القوي 

 يدع قوم الجهاد في سبيل هللا إال خذلهم هللا بالذل و ال تشيع الفاحشة في قوم إال عمهم هللا بالبالء  (

 أبو بكر الصديقمن القائل ؟.    -1

 و خطب في الناس عندما تولى أبو بكر الصديق الخالفةما المناسبة التي قيلت فيها ؟       -2

 

 بكر الصديق على إنفاذ جيش أسامه إصرار أبو :علل ➢

 مين لحدود الدول اإلسالمية.مواجهة خطر الروم في الشام لتأ -1

 بدأت الغساسنة بالتحرش بتجارة المسلمين. -2

 تنفيذ أمر الرسول ) و هللا ال أحل عقدة عقدها الرسول....( -3
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ساعة في سبيل هللا فإن الغازي له في كل خطوة يخطوها * ) و هللا ال تنزلن و ال أركب و ما علي أن أغبر قدمي 

 سبعمائة حسنة تكتب له و سبعمائة درجة ترفع له و سبعمائة سيئة تمحي عنه (

 أبو بكر الصديقمن القائل ؟      -1

 عند خروج جيش أسامة بن زيد لقتال الرومما المناسبة التي قيلت فيها ؟    -2

 

 حركة الردة

 .تمرد القبائل العربية على سلطان الحكومة اإلسالمية في المدينة المنورةهي  :حركة الردة 

 

 لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه ( *) و هللا لو منعوني عقاال كانوا يؤتونه رسول هللا

 أبو بكر الصديق.من القائل ؟   -1

 محاربة المرتدين.عند محاولة بعض الصحابة إثناء أبا بكر عن    ما المناسبة التي قيلت فيها؟ -2

 

 علل ظهور حركة الردة ؟

 بسبب إدعاء بعض الشخصيات العربية النبوة. -1

 امتناع البعض عن دفع الزكاة. -2

 

 .: هي قيام بعض الشخصيات من القبائل الكبرى بادعاء النبوة المتنبئة

 

 

 

 

 

 

 األسود العنسيظهر باليمن و كان من بين الذين ادعوا النبوة  يسمي    •

 لقيط بن مالك          ظهر بعمان و كان من بين الذين ادعوا النبوة •

 مسيلمة الكذاب    ظهر بنجد و كان من بين الذين ادعوا النبوة  يسمي •

 سجاح التميميةظهرت بشمال شبه الجزيرة العربية و كانت من بين الذين ادعوا النبوة  تسمي     •

 القبائل العربية الكبرى

 الشمال
 ( بني تغلب ) سجاح    

 الوسط ) نجد (
 (بني حنيفة مسيلمة الكذاب )

 بني أسد( طليحة بن خويلد )

 الشرق ) عمان (
 زد (االلقيط بن مالك ) 

 الجنوب ) اليمن (
 األسود العنسي) مذحج (
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 برهن على صحة العبارة التالية :تجلت حكمة أبي بكر الصديق ➢

 و ذكاؤه و فطنته في مواجهة حركة الردة: 

  أقام الحجة على المرتدين بخطابهم و إنذارهم و تحذيرهم. -1

 هيأ نفسه للحل العسكري و هو القتال لنصرة دين الحق. -2

 عقد أحد عشر لواء لكبار قادة المسلمين لمواجهة المشكلة. -3

 

 

 

 قارن بين كل من معركة بزاخة و معركة عقرباء :

 معركة عقرباء  ) حديقة الموت ( معركة بزاخة اسم المعركة

األطراف و 

 القواد

طليحة بن    xخالد بن الوليد 

 خويلد

 مسيلمة الكذاب  x  خالد بن الوليد

 هـ 11 هـ 11 السنة

 أرض اليمامة وسط شبه الجزيرة العربية منطقة نجد عند ماء لبني أسد المكان

 

 

 النتائج

 انتصر خالد بن الوليد. -1

 طليحة إلى الشام.فر  -2

)عاد طليحة و أسلم و شارك في 

 فتح العراق (

هزم مسيلمة لواءين من ألوية المسلمين بقيادة عكرمة  -1

 بن أبي جهل و شرحبيل بن حسنة.

انتصار خالد و قتل مسيلمة الكذاب ) على يد وحشي  -2

 الحبشي (.

 استشهد فيها العديد من حفظة القرآن الكريم. -3

 

 بزاخة     ( في معركة عرفت باسم ) طليحة بن خويلد نبوة من بني أسدأشهر مدعي التم القضاء علي  •

 وحشي الحبشي قام بقتل مسيلمة الكذاب في معركة عقرباء يسمى    •

)  ءعقر با     لنبوة من بني حنيفة ) مسيلمة الكذاب ( في معركة عرفت باسمتم القضاء علي أشهر مدعي ا •

   حديقة الموت (

 .بة على : القضاء علي حركة الردة اذكر النتيجة المترت

 رجعت شبه الجزيرة العربية كلها لدين التوحيد دين الرسالة المحمدية

 

 اتساع الدولة اإلسالمية في عهد أبي بكر الصديق

                                                                                                                              .: قيام حركة الفتوح اإلسالمية  علل
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 ( إلى عبودية هللا نشر الرسالة المحمدية و إعالء كلمة هللا * تحرير الناس من عبودية البشر ) أسباب دينية -1

 ( اإلسالمية * المحافظة على وحدة الدولة الخارجية األخطار ضد) حماية الدولة  أسباب سياسية -2

 

* ) ال تخونوا و ال تغدروا , و ال تغلوا و ال تمثلوا , و ال تقتلوا طفال و ال شيخا كبيرا وال امرأة , و ال تعقروا نخال و 

  بعيرا (تحرقوه , و ال تقطعوا شجرة مثمرة , و ال تذبحوا شاة و ال بقرة و ال

 أبو بكر الصديقمن القائل ؟    -أ

 عند خروج جيوش المسلمين لقتال الفرس و الرومما المناسبة التي قيلت فيها ؟      -ب

 

 فتوح الشرق

وجه 

 المقارنة

 معركة البويب معركة الجسر كاظمة ) ذات السالسل (

 هـ 13 هـ 13 ـه 12 العام

مهران بن  –المثني بن حارثه  ويهبهمن بن جاذ –أبو عبيد الثقفي  هرمز  –  خالد بن الوليد القادة

 باذان

 

 النتيجة

انتصار المسلمين و هزيمة -

 الفرس

 صالح أهل الحيرة على الجزية.-

 األنبار و فتحتها. اتجه نحو-

 انتصر المسلمون استشهد أبو عبيد الثقفي

 

 * ) جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة (

 خالد بن الوليدمن القائل ؟            

 الفرس قبل بدء القتال قائدعندما أرسل خالد رسالة إلى هرمز ما المناسبة التي قيلت فيها هذه العبارة ؟         
 

 خالد بن الوليد    هجريا يسمي 12أحد قادة المسلمين و الذي انتصر علي الفرس في معركة ذات السالسل عام  •

 المثنى بن حارثة     هجريا يسمي 13لمين و الذي انتصر علي الفرس في معركة البويب عام أحد قادة المس •

 

 فتوح الغرب

 أبي عبيدةأرسل أبو بكر الصديق أربعة جيوش إلى بالد الشام بقيادة كل من 

  .شرحبيل بن حسنةو  عمرو بن العاصو  يزيد بن أبي سفيانو  الجراح 

 بخالد بن الوليد.طلب القادة المدد من الخليفة أبي بكر الصديق فأمدهم    
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 معركة أجنادين 

 م 634 -هـ  13 عام

 بين الرملة و بيت حبرين بفلسطين المكان

 ثيودور  xعمرو بن العاص  القادة

 انتصر المسلمون و أصبحت فلسطين كلها بيد المسلمين النتائج

 

 هـ 13 توفي أبو بكر الصديق و له ثالث و ستون عاما بعد خالفة دامت سنتين و سبعة أشهر في عام  
 

 بين دور أبي بكر الصديق في القضاء علي الفتن التي واجهته بعد وفاة الرسول ) ص (. ➢

 .جمع المسلمين على خليفة واحد في سقيفة بني ساعده -1

 .قضى عليهمأقام الحجة على المرتدين ثم واجههم و  -2

 .جيش الجيوش لفتح العراق و الشام -3

 هـ  23 -13 الخليفة الخليفة عمر بن الخطاب

 ق بعمر بن الخطاب خليفة للمسلمينعلل أوصي أبو بكر الصدي

 خشي من تفريق المسلمين مرة أخرى. -1

 رأى فيه الرجل الشديد في غير عنف و اللين في غير ضعف. -2

 فتوح الشرق

كنت عازما علي الخروج معكم و إن ذوى اللب و الرأي منكم قد صرفوني عن هذا الرأي و *) أيها الناس إني 

 أشاروا بأن أقم و أبعث رجال من الصحابة بتولي أمر الحرب (

 عمر بن الخطابمن قائل هذه العبارة ؟     -1

 التي حلت ببالد فارسعندما أرسا إليه المثنى بن حارثة يخبره باالضطرابات  ما المناسبة التي قيلت فيها ؟     -2

 سعد بن أبي وقاصعلي من وقع االختيار لقيادة هذه المهمة ؟     -3

 

 * ) اختر إن شئت الجزية عن يد و أنت صاغر , و إن شئت فالسيف أو تسلم فتنجي نفسك (

 سعد بن أبي وقاصمن القائل ؟      -1

 ملك فارس ديزد جرلمن وجه هذا الخطاب ؟.  -2

 رفض التسليم و أصر على الحربماذا كان الرد علي الرسالة ؟.   -3
 

*) إن هللا ابتعثنا و هللا جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلي عبادة هللا و من ضيق الدنيا إلي سعتها و من 

 جور األديان إلي عدل اإلسالم  ......(

 ربعي بن عامرمن القائل ؟   -1
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عندما سأله رستم قائد الفرس عن األسباب التي جاءت بالمسلمين إلى بالد ا ؟ ما المناسبة التي قيلت فيه -2

 فارس

 معركة القادسية 

 م 636 -هـ  15 السنة

 رستم بن هرمز –سعد بن أبي وقاص  األطراف

 ألف x    120ألف   30 العدد

 

 

 األحداث

 وبدأ  القتال  (.  قرأ المسلمون سورة الجهاد) يوم أرماث -

) جاء فيه المدد للمسلمين بقيادة هاشم بن عتبة و القعقاع بن عمرو التميمي و  يوم أغواث -

 تغيرت دفة المعركة للمسلمين (.

 ) فيه تم قتل قائد الفرس رستم على يد هالل بن علقمة و هزيمة الفرس ( يوم عماس -

 

 أهم النتائج

 .عاصمة الفرس المدائنتم االستيالء على  -1

 .فتح الطريق للمسلمين للتوغل في اإلمبراطورية الفارسية -2

 غنم المسلمون العديد من الغنائم. -3

 

 لمدة شهرينو بعد حصارها     هـ 16من فتح المدائن الغربية بهرسير عام   تمكن المسلمون ▪
 

سراقة بن   و قد أعطي سواري كسرى كما وعده الرسول يسمي الشرقية كان من بين الجند الذين فتحوا المدائن ▪

  مالك

 حلوان.بعد غزو المدائن هرب يزدجرد الثالث إلى     •

 هي مدينة من مدن الجبل على مقربة من خانقين. عرف : حلوان : •
 

 معركة جلوالء 

 م 637 -هـ  16 العام

 مهران   xهاشم بن عتبة   القادة

 انهزم الفرس و عقرت دوابهم. -1 النتائج

 ابتعهم المسلمون فلم يفلت منهم إال من ال يعد. -2

 جللت القتلى المكان فسميت جلوالء. -3

  

  هاشم بن عتبة يسمي ن  في معركة جلوالء قائد المسلمي *

 تسمية معركة جلوالء بهذا االسم  علل :*

 الن قتلى الفرس جللت ارض المعركة -1
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 هـ 17عام  الجزيرةفتح بالد  تمكن من مسلم قائد *

 . عياض بن غنم   يسمي  م 638 

 

 معركة نهاوند وجه المقارنة

 م 641 -هـ  21 السنة

 يزد جرد الثالث –النعمان بن مقرن  األطراف

 

 أهم النتائج

 .تم القضاء نهائيا على أخر الجيوش الفارسية -1

 .أنهت على األسرة الساسانية-2

 هـ. 31الثالث من مكان ألخر حتى لقى مصرعه عام هرب يزدجرد  -2

 

 ركة نهاوند فتح الفتوح للمسلمين علل : تعتبر مع

 .قضت على آخر الجيوش الفارسية -1

 .أنهت على الدولة الساسانية -2

 سنوات. سبع* لم يستغرق فتح العراق سوى   

 علل : كان فتح العراق من أعسر الفتوح اإلسالمية*

 .صعوبة األرض و مجاري المياهبسبب        

 فتوح الغرب

بمساعدة واليها  - خالد بن الوليدفاستطاع  بصرىعلى هزيمة الروم و دخول  شرحبيل بن حسنةلم يقوى  •

 دخولها حيث دلهم رومانوس على سرداب تحت أسوارها. - رومانوس

 أبي عبيدة بن الجراح.القيادة العامة للجيش بالشام بعد تنازل كريم من     خالد بن الوليدتولى  •

 معركة اليرموك 

 م 636 -هـ  15 السنة

 ماهان   x   خالد بن الوليد  القادة

 ألف x  200ألف   46 العدد

 على مقربة من نهر اليرموك المكان

 

 أهم النتائج

 هزيمة الجيش الروماني أقوى جيوش العالم  -1

 . مغادرة هرقل بالد الشام نهائيا -2

 .ثم االستيالء عليها و محاصرتها دمشق اتجهت جيوش المسلمين بعد ذلك نحو -3

 

 علل : تعتبر معركة اليرموك من أعظم المعارك اإلسالمية 

 العالم يومئذلقي جيش الروم هزيمة قاسية و هو أقوى جيوش  -1
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 غادر هرقل المنطقة نهائيا -2

 .محاصرة مدينة دمشق ثم االستيالء عليها -3

 

 برهن على عبقرية خالد بن الوليد العسكرية في معركة اليرموك:

 رجل. 100إلى  600قسم الجيش إلى كتائب تضم كل منها ما بين  -1

 إلى قبيلة واحدة.اختار رجال الكتيبة الواحدة من قبيلة واحدة  او ممن يعودون بأصولهم  -2

 جعل على كل كتيبة قائدا منهم ممن عرف بالشجاعة و اإلقدام. -3

 

 *) يا عباد هللا انصروا هللا ينصركم و يثبت أقدامكم (

 أبو عبيدة بن الجراح.من القائل ؟       -1

 اليرموك.عندما كان يحث المسلمين على القتال في بداية معركة ما المناسبة التي قيلت فيها ؟ -2

 

*) يا أهل اإلسالم لم يبق عند القوم من الجلد و القتال و القوة إال ما رأيتم فالشدة الشدة فو الذي نفسي بيده ليعطينكم 

 هللا الظفر عليهم الساعة (

 خالد بن الوليدمن القائل؟     -1

 اليرموك.عندما كان يحث المسلمين على القتال في معركة ما المناسبة التي قيلت فيها ؟ -2

 

 

*)السالم عليك يا سورية سالما ال لقاء بعده و نعم البلد أنت للعدو و ليس للصديق و ال يدخلك رومي بعد األن إال 

 خائفا (

 هرقلمن القائل ؟    -1

 بعد هزيمة الروم في معركة اليرموك و مغادرته لسورية.ما المناسبة التي قيلت فيها؟    -2
 

 فتح بيت المقدس 

 هــ 16 السنة

 أرطبون -أبو عبيدة بن الجراح  القادة

 .تسليم بيت المقدس لعمر بن الخطاب -1 أهم النتائج

 .أصبحت بالد الشام تحت قبضة المسلمين -2

 

 علي بن أبي طالبعلى المدينة عند خروجه الستالم مفاتيح  بيت المقدس يسمى      عمر بن الخطاب*صحابي استخلفه 
 

*) ..و إن أبيتم سرت إليكم بقوم هم أشد حبا للموت منكم لشرب الخمر و أكل لحم الخنزير ثم ال أرجع عنكم إن شاء 

 هللا أبدا حتى أقتل مقاتليكم و أسبي ذراريكم (

 أبو عبيدة بن الجراحمن القائل؟      -1
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 عند محاصرة بيت المقدس.ما المناسبة التي قيلت فيها ؟   -2

 هـ 16   تسلم الخليفة عمر بن الحطاب مدينة بيت المقدس من أهلها عام*

 فتح مصر

  أكتيوم البحرية م بعد معركة تسمي    ق. 31كانت مصر إحدى الواليات الرومانية التي تم السيطرة عام  •
 

 اكتب لمحة تاريخية عن مصر قبيل الفتح اإلسالمي لها. •

 م بعد معركة أكتيوم البحرية.ق. 31كانت مصر إحدى الواليات الرومانية التي تم السيطرة عام  -1

 كانت مخزنا يمد روما بحاجتها من الغالل. -2

 ذهبي.أهلك الرومان أهل مصر بالضرائب و الصراع الم -3

 

 * ) إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين و عونا لهم (

 عمرو بن العاصمن القائل ؟    -1

 عمر بن الخطاب؟.   ) من المخاطب (  -2

 مصرما اسم المنطقة المقصودة في النص ؟    -3

 ـه21 متي تم فتح هذه المنطقة نهائيا ؟.    -4
 

 : رغبة عمرو بن العاص في فتح مصرعلل 

 .عون للمسلمينحتى تكون قوة و  -1

 .موقع مصر الجغرافي -2

 .     القضاء على بقايا الرومان -3

 

عبادة بن و   الزبير بن العوامآالف مقاتل على رأسهم   4أرسل عمر بن الخطاب مددا لعمرو بن العاص قوامه *

 المقداد بن األسود.و   الصامت
 

 *) لقد أمددتك بأربعة آالف فيهم رجال الواحد منهم بألف رجل (

 .عمر بن الخطابن القائل ؟   م -

 .عمرو بن العاصمن المخاطب ؟    -

 عند فتح مصرما المناسبة التي قيلت فيها ؟  -

 موقعة عين شمس 

 م 639 -هـ  18 العام

 تيودور  xعمرو بن العاص   القادة

 ألف x 20آالف   8 العدد

 هزيمة الرومان  النتيجة
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 العسكرية في موقعة عين شمس.برهن على حنكة عمرو بن العاص 

 خبأ ثلثي الجيش و تقابل معه بالثلث الباقي. -1

 عندما نشب القتال خرج ثلث الجيش الثاني فاختل توازن الروم. -2

 خرج بعد ذلك بالثلث األخير فأصبح الرومان محاصرين من جيوش المسلمين. -3
 

 علل : طال أمد حصار حصن بابليون إلى سبعة أشهر

 قلة معدات الحصار عند العرب.  --   لمناعة األسوار.  -     الفيضان.كان ذلك وقت  -

 

 عمرو بن العاص في فتح مصر :دور  ما

 .هزم الروم في موقعة عين شمس -1

 .صالح المقوقس على دفع الجزية -2

 .أنهى الوجود الروماني في مصر -3

 

 أذكر العوامل التي ساعدت المسلمين علي االنتصار علي الفرس و الروم : 

 * بالنسبة للعرب :

 عوامل نفسية :  -أ

 .كان المسلم يقاتل لهدف واضح و هو نشر الدين اإلسالمي -1

 الرغبة في االستشهاد .  -2

 رفع كرامة المسلمين. -3

 

 عوامل حربية : -ب

 . تحمل الجندي العربي للعطش و الجوع خفة المقاتل العربي و -1

 و حرب الصحراء. معرفة العرب ألساليب القتال المتنوعة -2

 .القيادة الموحدة و الحكيمة -3

 .قوة القادة و حنكتهم السياسية -4

 

 

 

 

 

 * بالنسبة للفرس :

 .الصراع المذهبي حول اإلباحة أو الزهد -1

أنهك اإلمبراطورية  الصراع حول العرش -2

 سياسيا.

 .كثرة الضرائب -3

 

 * بالنسبة للروم :

الصراع المذهبي بين مذاهب  -1

 .المسيحية

  .كراهية أهل الشام و مصر للروم -2

 .ياسي حول العرشالنزاع الس -3
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 ما أوجه االختالف و التشابه بين كل مما يلي :

 الفتحالوضع الداخلي لدي الفرس قبيل  الوضع الداخلي لدي الروم قبيل الفتح

 الصراع المذهبي بين مذاهب المسيحية -1

 النزاع السياسي حول العرش -2

 كراهية أهل الشام و مصر للروم -3

 الصراع المذهبي حول اإلباحة أو الزهد -1

 الصراع حول العرش -2

 كثرة الضرائب -3

 

   عمر بن الخطابكان إسالمه فتحا و هجرته نصرا و إمارته رحمة يسمى 

 عمر بن الخطاب   أول من سمي بأمير المؤمنين, و كان يتفقد رعيته ليال, و سن صالة القيام في رمضان يسمي  

عمر بن الخطاب     أول من وضع التاريخ الهجري حيث كان العرب يؤرخون بالوقائع يسمي  

 عمر بن الخطاب   أول من دون الدواوين في اإلسالم , و كان أولها ديوان الجند ثم ديوان الخراج يسمي  

عمر بن الخطاب   أول من مصر األمصار مما سهل إدارة البالد يسمي  

 ادةالرم    أصيب فيه أهل المدينة و ما حولها جوع شديد و هلك العديد من الناس يسمي هـ 18-17ي عامما بين  

 

 ؟عمر بن الخطاب في تمصير األمصارما دور 

 .مما سهل إدارة البالد قسم الدولة اإلسالمية إلي والياتأول من  -1

 .أمر ببناء البصرة و الكوفة -2
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