
 مراجعة التاريخ اإلسالمي 
ال غني عن الكتاب المدرسي حيث انه 

 المرجع األساسي لالستعداد لالختبار 

أسئلة علل وبما -أوال: 

 تفسر وعرف المفهوم.
 في عهدارتداد أرمينيا  –علل 

  الخليفة عثمان بن عفان؟

 ضعف احلامية اإلسالمية - 1

 قلة عدد احلامية العسكرية- 2

 مركز اخلالفة  بعد البالد عن-3 

  رغبة تلك البالد يف التخلص من املسلمني- 4

أذكر أهم الفتوحات التي تمت في 

 عهد الخليفة عثمان بن عفان؟
 هجريا  30أعاد أرمينيا وأذربيجان سنة -1

 أجزاء من طربستان أفغانستان احلالية-2

 مشال خراسان -3

 هجريا  31فتح قربص سنة - 4

عثمان  س / أذكر أهم مآثر الخليفة

  بن عفان؟

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  س / عرف الخوارج؟

 

 س / عام الجماعة؟

 

فرق بين نظام الحكم في 

والدولة الدولة الراشدية 

 االموية؟

 نظام احلكم يف الدولة االموية نظام احلكم يف الدولة الراشدية

 الوراثة ووالية العهد علىقائم  واالنتخاب الشورى علىقائم 

 كم يف مقر احل مقر احلكم يف 

 خليفة 14حكم الدولة    خلفاء 4حكم الدولة    

 عام          استمر حكمها عام           استمر حكمها

 

 -النهر: بالد ما وراء  – 1

 مشال أفريقيا من ليبيا احلالية إلي ساحل احمليط األطلنطي  املنطقة-املغرب: بالد  – 2 

  الرببر: – 3

الفتوحات االسالمية في عهد 

  المويينا

س / أذكر دور القادة المسلمين في 

  النهرين؟بالد ما وراء فتح 

 إقليم الصغد / خوارزم / جرجان / طربستان  فتح-: صفرةالمهلب بن أبي  – 1

  -: الباهليقتيبة بن مسلم  – 2



فتح الديبل / قند / فتح بالد السند - :محمد بن القاسم الثقفي – 3

  هر)اهلند احلالية( وقضي على دا

 

علل / يعتبر قتيبة بن مسلم الباهلي 

  النهر؟لبالد ما وراء الفاتح الحقيقي 

 

 

 

                                   الفتوحات االسالمية في عهد االمويين

واالندلس المغرب  )بالد غربا-ثانيا: 

 وجنوب فرنسا(

  المغرب؟س / عدد مراحل فتح 

  األولي:املرحلة  – 1

 يف تونس احلاليةالقريوان  وأسس مدينةعقبة بن نافع الفهري  بقيادة-الثانية: املرحلة  – 2

  -الثالثة: املرحلة  – 3

احمليط  علىمدينة طنجة  إىلعقبة بن نافع الفهري الثانية وفتح أقصي املغرب ووصل  بقيادة-الرابعة: املرحلة  – 4

 العودة  وقتل عنداألطلسي 

 كسيله قائد الرببر  وقضي علىزهري بن قيس البلوى أستعاد القريوان  بقيادة-اخلامسة: املرحلة  – 5

  -السادسة: املرحلة  – 6

  زياد علي مدينة طنجة بن طارقعدا مدينة سبتة وولي موسي بن نصري أخضع باقي املغرب  بقيادة-السابعة: املرحلة  – 7

يعتبر حسان بن النعمان  –س / علل 

  للمغرب؟الفاتح الحقيقي 

 ووزع الفقهاءبني القبائل الرببرية  واللغة العربية اإلسالميالدين  وأهتم بنشرببناء املسجد اجلامع يف تونس  اهتمامهبسبب 

  اإلسالمييف أحناء املغرب لتعليم قواعد الدين 

س ما وجه التشابه بين كل من قتيبة 

  النعمان؟ وحسان بنبن مسلم الباهلي 

 وتوزيع الفقهاءالعربية  وتعليم اللغةسالمي يف املناط  املفتوحة من خالل بناء املساجد اال وتثبيت الدينكالهما اهتم بنشر 

 القبائل  على



 

 

 

 اإلسالميس / تأخر عملية الفتح 

 للمغرب؟

 

 

  

 فتح االندلس

علل / اشتراط الخليفة اختبار االندلس 

  اوال؟بالسرايا 

 جيش املسلمني  وخوفا علىال يقع املسلمني يف معركة غري متكافئة  حتى

 مراحل فتح االندلس

 هجريا  91سنة  طريف( )مدينةطريف بن مالك املعافري ووصل الي مدينة مسيت بامسه  بالسرايا: القائدمرحلة االختبار  – 1

 مرحلة الفتح  – 2

 من املسلمني  ألف 18ومعه  نصري وعبوره لألندلسمرحلة موسي بن  – 3

س / أذكر العوامل التي أدت لسقوط 

  األموية؟الدولة 

 

 

 

 

 

  الموالي؟س / عرف 

 

 



س / أذكر دور العباسيين في الفتوحات 

  اإلسالمية؟

 الثغور اإلسالمية من هجمات الدولة البيزنطية ودور العباسيني يف الدفاع عن ارض الدولة 

س / فرق بين العصر العباسي األول 

  والعصر العباسي الثاني؟

 عباسي الثانيالعصر ال العصر العباسي األول

  هجري 232الي  132عام من  100استمر 

   متيز بالقوة والوحدة واالزدهار واحلضارة 

  هجري  656الي  232عام من  424استمر 

  متيز بالضعف واالنهيار والتفكك وظهور

 الدويالت املستقلة عن الدولة 

 

لم تقم الدولة العباسية  –س / علل 

 حماية الدولة اإلسالمية في العصرب

  الثاني؟العباسي 

 العباسية املستقلة عن الدولة  وانقسام وظهور الدولبسبب ما أصاب الدولة من ضعف 

 عليها هذا االسم  وأطل  املسلمني( والربتغال )اسبانيااجلزيرة األيبريية  شبة-األندلس: عرف 

 

س / أذكر دور األمير عبد الرحمن 

  األندلس؟الداخل في 

 

 

 

 

 

يف عهد  األندلسيف  األموية وتفكك الدولةعهد ضعف  يف- :الطوائفملوك عرف 

  صور بن أبي عامرنامل

 



 الدولة الغزنوية

س / أذكر أهم أعمال األمير محمود 

  الغزنوي؟
 جعل إقليم البنجاب والية إسالمية  – 1

  وتوسعهاثبت أركان دولته  – 2

 مرة  12غزا اهلند أكثر من  – 3

 نجاب )اهلند احلالية( والبكشمري  علىبسط نفوذه  – 4

 

 

 الدولة الفاطمية

       الفاطمية؟لمن تنسب الدولة 

                                                                                    

س / أذكر دور عبيد هللا الشيعي في قياد 

  المغرب؟الدولة الفاطمية في 

 واجلزائر واملغرب تونس  واستولي علىدولة االغالبة  وقضي عليالشيعية يف املغرب  جنح عبيد اهلل الشيعي يف نشر الدعوة

 صقلية  وفتح جزيرةاهلجري أسسها إبراهيم بن االغلب  9اسرة حكمت افريقية األدنى يف القرن  –االغالبة 

 األيوبية؟الدولة 
 

  المماليك؟س / عرف 
 اإلسالمي بعد معركة عني جالوت  وحكموا العاملللعمل كجنود  مصر إىل األيوبيني جلبهم والروم األتراكخليط من 

س / أذكر دور المماليك في خدمة 

                                      اإلسالمية؟الدولة 

 العامل اإلسالمي  علىالتصدي للخطر املغولي  – 1

                                                              املشرق  وطردهم منالكفاح ضد الصليبيني  – 2

 دولة السالجقة
  سلجوق بن دقاق  وينسبون إىلالقبائل الرتكية من الغز  إىلتعود أصوهلم 

س / أذكر دور طغرل بيك في قيام 

  السلجوقية؟الدولة 



 

 

 

 

  البويهية؟س / عرف الدولة 

  اخلالفة  وسيطروا علىالعباسية خدمة الدولة  وكانوا يفاجلند من الديلم  علىدولة فارسية اعتمدت 

هم اشخاص من كبار املماليك اختريوا ليكونوا مربني ألوالد السالطني يف  – س عرف االتابكة

 القصر 

هو أبو علي حسن بن إسحاق عاملا وحتلي بالفطنة والذكاء  – س عرف نظام الملك

 وتول املناصب العليا يف الدولة 

  العثمانيين؟س / عرف 

 

 

أتخذ أورخان مدينة بورصة  –س / علل 

  للعثمانيين؟عاصمة 
  الطري  التجاري الربي علىبسبب موقعها اجلغرايف احلصني ووقوعها 

 علىلصرب س / خروج الزار ملك ا

  م؟ 1389العثمانيين سنة 

  االوضاع لصاحلهم باستقرارالعثمانيني يف بالد االناضول  انشغالبسبب 

اذكر استعدادات السلطان محمد س/

  القسطنطينية؟ثاني لفتح ال
 صنع أسطول ضخم -7                                   االناضول علىحممد اسحاق أمريا  ترك-1

 قام ببناء جسر خشيب على القرن الذهيب - 6                                   معاهدات السالم مع ملوك آوروبا  جتديد-2

 مضي  البسفور  علىقلعة  بناء-3

 أسوارها بنفسه  علىللتعرف  توجه-4

 املتخصص يف صناعة املدافع  )أوربان(املهندس  استخدم-5



يطلق علي السلطان محمد  –س / علل 

  ؟)الفاتح(الثاني لقب 
 

س / اشرح كيف فرضت الدولة العثمانية 

 العربي؟الوطن  علىنفوذها 
  والعراق إيرانم وضمت 1514ة العثمانيني علي الدولة الصفوية يف معركة جالديران سن انتصر-1

  وضمت الشامم  1516العثمانيني علي الدولة اململوكية يف معركة مرج داب  سنة  انتصر-2

  وضمت مصرم  1517العثمانيني علي الدولة اململوكية يف معركة الريدانية سنة  انتصر-3

 العثمانية بدون قتال  واليمن للدولةاحلجاز  انضمت-4

 عهد السلطان سليمان القانوني  والبحرين يف وتونس واجلزائر واخلليج العربييا كل من ليب انضمت-5

    التنظيمات؟س / عرف عصر 
                                                                        

عصر السلطان عبد  يعتبر-عللس /

الثاني أخصب فترات  الحميد

  ؟العثمانيين
 م احلديثة من اوروبا بنقل العلو أهتم-1

 العديد من املدارس يف خمتلف الواليات  آنشئ-2

  والربيدخطوط الربق  مد-3

س / تقارب الدولة العثمانية 

آواخر القرن التاسع  وآلمانيا في

  عشر؟

 أمالك الدولة العثمانية  وفرنسا يفمع املانيا للتصدي ألطماع بريطانيا  مانيني فتقاربتالعثالدول االوربية ضد  تصارعبسبب 

شهرة السلطان عبد الحميد  –س / علل 

  االسالمي؟في العالم 

 

 

 



 

وسياسة س/ فرق بين سياسة العثمنة 

  التتريك؟

 اسة التتريكيس سياسة العثمنة

اعتبار كل من يعيش علي ارض الدولة العثمانية عثماني 

 او جنسهم امام أصلهممجيع الرعايا ايا كان  ويساوي بني

 القانون 

 

الدولة  انهيارس / اذكر أسباب 

                                           العثمانية؟

 وصلت اليه يف عهد السلطان حممد اخلامس  واالنهيار اليتالضعف  حالة-1

  والرتقيحركة االحتاد  نشاط-2

 العناصر الغري تركية باالنفصال عن الدولة العثمانية  مطالبة-3

 م 1923اخلالفة االسالمية سنة  بإلغاءمصطفي كمال اتاتورك  قيام- 4

 

العربية  )الحضارة

 االسالمية(

  الحضارة؟س / عرف 

  واملعنويةمجيع مظاهر النشاط البشري يف خمتلف اجملاالت املادية 

 

تسمي الحضارة العربي  –س / علل 

  االسم؟االسالمية بهذا 

العربية هي  وكانت اللغة وامتزجت بها وأضافت اليها اهلندية(/ الرومانية /  يونانية)الالقدمية  من احلضارات استفادت ألنها

  وجوهرهاروحها  وميثل االسالموسيلة التعبري عنها 

س / اذكر أهم مميزات الحضارة 

  االسالمية؟العربية 
 االمتزاج باحلضارات القدمية  علىالفائقة  قدرتها-1

    االنسانية(/ التقدم / املرونة / السالم / التسامح /  االميان)مبجموعة من القيم أهمها  متيزت-2



 

                                                                                          

س / أكتب فقرة عن تطور القضاء في 

  االسالمية؟الدولة 

 -: الرسولفي عهد 

 

 - :الخطابفي عهد عمر بن 
  مرة( ألولالوالي عن القاضي منصب  )فصل

 -االموية: في عهد الدولة 
 

 - العباسية:في عهد الدولة 

  مرة( ألولمنصب قاضي القضاة  )استحدث

س / اذكر وظائف المحتسب في الدولة 

                                                االسالمية؟

  واملوازين وفحص املكاييلاالسواق  مراقبة-1

 الرف  باحليوان  على وحث الناسالعامة  اآلداب ةمراقب-2

 املنكر  والنهي عنباملعروف  االمر-3

 ؟ الليل( )عسسس / عرف نظام 
 الشرطة الذين يعملون ليال حلفظ االمن  وهم رجالعمر بن اخلطاب  استحدثهنظام 

 

  الشرطة؟س / ما وظيفة صاحب 

 القانون  واخلارجني عناجلرائم  ها اخلليفة علي بن ابي طالب وأختص مبحاربةاستحدث

يطلق علي الجيش االسالمي  –س / علل 

  )الخميس(؟أسم 

  الساق(/ امليسرة / امليمنة / القلب /  )املقدمةالن اجليش يتكون من مخس أجزاء 

 

 



س / اذكر طرق القتال في الدولة 

  االسالمية؟

  والفرالكر  طريقة-1

  )كالصالة(الصفوف  طريقة-2

  أجزاء(فيها اجليش الي مخس  )ينقسمائب الكت نظام-3

س / اكتب فقرة عن النظام االقتصادي 

                            االسالمية؟في الدولة 

  وبناء القناطر وتنظيم الريالزراعية  واقامة املشاريعاهتم املسلمني بالزراعة  :الزراعة-1   

 الدولة االسالمية  احتياجاتعية كربي سدت أوجد نهضة زرا والعيون مماوحفر االبار  وش  الرتع

  الصناعة:-2

 

 املسلمني موقعهم التجاري وقد استغلالتجارة  والصناعة ازدهرت ةالزدهار الزراعنتيجة  :التجارة-3

س / اذكر مصادر بيت المال في الدولة 

                                             االسالمية؟

 العشر  ومقدارها ربعمسلم  كل علىفريضة  الذكاة:-1

  الخراج:-2

  اليهود(/  )املسيحينيغري املسلمني من اهل الذمة  علىضريبة تفرض  الجزية:-3

  :لركازا-4

  وهي العشرالتجار من الفرجنة غري املسلمني  علىضريبة تفرض  :العشور-5

  :الغنائم-6

 مخس الغنائم العسكرية لبيت مال املسلمني  :الخمس-7

 

والعلوم ق بين العلوم العقلية س / فر

  النقلية؟

بها املسلمون عن غريهم من األمم مثل  هي تلك العلوم اليت خيتص :النقلية العلوم-1

 علوم الدين )الفقه/ احلديث(



  :العقلية العلوم-2

يطلق علي الخليفة المأمون  –علل س / 

  ؟العباس(بني  )حكيمالعباسي 
 أهتم حبركة الرتمجة الي اللغة العربية  – 3                                               يف النهضة العلمية بنفسه  شارك-1

 شجع العلماء على البحث العلمي  – 4                    فلكي  وذودها مبرصددار احلكمة للرتمجة  أنشأ-2

ببناء  كبيرس / اهتمام المسلمين ال

                                                         المساجد؟

 بناء املساجد باملدارس  وقد ارتبطللمسلمني  وتربوية علميةالن املساجد متثل مؤسسات دينية 

 اصبحت مؤسسات تعليمية متخصصة فيما بعد  ومن ثم

س / اذكر اهم اسهامات المسلمين في 

                                          الموسيقي؟مجال 

 السالمل املوسيقية  تأليف-1

 النوتة املوسيقية  وضع-2

 املوسيقية  اآلالتالعديد من  تطوير-3

س/ قارن بين طبقات المجتمع العربي  

  وبعد االسالم؟قبل 

  العبيد(/ املوالي /  )الصرحاء :االسالم قبل-1

  العبيد(احلرفيون / عامة الشعب /  والتجار /احلكام / العلماء  (االسالم بعد-2

 

/ اكتب فقرة عن مكانة المرآة في س 

  االسالم؟

 

 

س / اذكر المعابر الحضارية التي 

  للغرب؟عبرت منها الحضارة االسالمي 

 

 



 

سؤال المقوالت -ثانيا: 

 التاريخية
بينهم خيرهم  وال تقرعتنتخب الناس  ال)

فمن اختار الغزو طائعا فأحمله 

  (واعنه
  –ه العبارة ذقائل ه

  –املناسبة 

 

ني ال تخوضوا دماء المسلمين خوضا يا ب)

تقولون قتل امير المؤمنين أال ال 

تقتلن بي أال قاتلي انظروا أذا انا 

مت من ضربته هذه فأضربوه وال تمثلوا 

 به ...(
 اخلليفة علي بن ابي طالب  –قائل هذه العبارة 

 لناس الفتك به عندما طعن عبد الرمحن بن ملجم اخلليفة علي بن ابي طالب وأراد ا –املناسبة 

 انا السفاح المبيح()
  –قائل هذه العبارة 

  –املناسبة 

 

الحمد هلل الذي جعل بيننا وبين هذا )

 الشيطان بحرا(
  –قائل هذه العبارة 

  –املناسبة 

 



فاتعظوا بغيركم وأسلموا الينا )

أمركم قبل ان ينكشف الغطاء فتندموا 

ويعود عليكم بالخطأ فنحن ال نرحم من 

نرق لمن شكا فما لكم من  بكي وال

 سيوفنا خالص وال من مهابتنا مناص ...(
 هوالكو  –قائل هذه العبارة 

 عندما أرسل الي السلطان قطز يف مصر يطلب منه التسليم قبل معركة عني جالوت  –املناسبة 

 

 )وآسالماه ........ وآسالماه( 
  –قائل هذه العبارة 

 –املناسبة 

 

صل الدراسي المعارك التي تضمنت الف

 الثاني 
 

وجه 

 المقارنة 

معركة ذات 

 الصواري

معركة 

 المسارة

 معركة شذونة

 هجري 92 هجري 138 هجري 34 تاريخها 

املسلمني بقيادة عبد اهلل بن  األطراف 

 البيزنطينيابي السرح ضد 

 قسطنطني بن هرقل بقيادة 

املسلمني بقيادة طارق بن زياد  

 ضد القوط بقيادة لذريك 

  يف االندلس البحر املتوسط قرب قربص نها مكا

 انتصار املسلمني وفتحت االندلس    النتائج 

 

 

 

 

 



وجه 

 المقارنة 

معركة بالط 

 الشهداء 

معركة 

 داندنقان 

مالذ معركة 

  دكر

 م1071 هجري 432  تاريخها 

بقيادة مسعود بن  الغز نويني  األطراف 

حممود الغزنوي ضد 

 السالجقة طغرل بك

الجقة بقيادة الب أرسالن الس

واالمرباطور البيزنطي رومانوس 

 ديوجني

 عند حبرية فان   جنوب فرنسا  مكانها 

هزمية املسلمني وقتل عبد  نتائجها 

الرمحن الغافقي وتوقفت 

 الفتوحات يف جنوب فرنسا 

انتصار السالجقة وسقوط 

 الدولة الغزنوية 

 

 

 

 

وجه 

 المقارنة 

معركة عين  معركة حطين

 جالوت

 
 م1260هجري/658 م 1187هجري/ 583 تاريخها 

 املسلمني ضد املغول   األطراف 

ريتشارد ملك  –صالح الدين االيوبي  القادة 

 إجنلرتا 

 واملغول بقيادةالسلطان قطز قائد املماليك 

 كتبغا 

 بني بيسان ونابلس يف فلسطني   مكانها 

 قدسسيطر صالح الدين علي بيت امل – 1 نتائجها 

2 –  

سيطر صالح الدين علي املدن  – 3

 الساحلية 

 احلملة الصليبية الثالثة  ءجمي – 4

1 –  

 انتصار املسلمني وإعادة الثقة لديهم  – 2

محاية العامل اإلسالمي واحلضارة  – 3

 اإلنسانية 

4 –  

 

 معارك الدولة العثمانية



_____  

معركة 

 نيكوبولس

معركة  معركة أنقرة

 فارنا

معركة 

 )ليبانته(أوليبانتو

 

 م1571هجري/ 979  م1402هجري/805 م1396هجري/798

 

العثمانيني ضد   أوروبا العثمانيني ضد

 أوروبا

 العثمانيني ضد أوروبا

 

 –مراد الثاني   كتيمور لن–بايزيد األول  سجسموند ملك اجملر -بايزيد األول

 سالدسال

 ملك اجملر 

  الثاني.سليم 

   هزمية العثمانيني  انتصار العثمانيني 

 

 

 

وجه 

 المقارنة
معركة 

 جالديران

معركة 

مرج 

 دابق

 الريدانية

 

 م1517هجري/923  م1514هجري/920 تاريخها

 

 العثمانيني ضد املماليك  العثمانيني ضد الصفويني أطرافها

 

  ضم الشام  النتيجة

 

 


