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   بين البدائل المعطاة:لل الشكل      المقترن باإلجابة الصحيحة من ضالسؤال األول: 

 :   العبارة : ألن اتصدق بدرهم على يتيم أحب إلّي من حجة بعد حجة اإلسالم  ـ  قائل 1

 عبدالملك بن المهلب  أبو عبيدة مسلم     عبدهللا بن أباض   جابر بن زيد 

 : ـ االمام الذي عرف بعالم البصرة والعراق وأعلم أهل األرض بين معاصريه  2
 عبدالرحمن بن رستم  أبو عبيدة مسلم     طالب الحق عبدهللا بن يحيى   جابر بن زيد 

 :   ـ ـ ظلت من أهم مراكز األباضية حتى نهاية القرن الثاني الهجري  3
 أربيل    الكوفة     البصرة    األبلة 

 ـ رمز الجدول الذي يمثل االنتشار الجغرافي الصحيح ألتباع فكر جابر بن زيد :  4

 المنطقة االسم   المنطقة االسم 

 خراسان  طالب الحق اليمن طالب الحق

 اليمن المهلب بن أبي صفرة خراسان  المهلب بن أبي صفرة

 المغرب سلمة بن سعد المغرب سلمة بن سعد

 

 المنطقة االسم   المنطقة االسم 

 اليمن طالب الحق المغرب طالب الحق

 المغرب المهلب بن أبي صفرة خراسان  المهلب بن أبي صفرة

 خراسان  سلمة بن سعد اليمن سلمة بن سعد

 :  زداد نفوذ عمان في إقليم خراسان خالل العهد ـ ا 6

 العباسي الثاني    العباسي األول      األموي    الراشدي

 :  ـ حمل فكر المذهب األباضي إلى بالد المغرب منذ نهاية القرن األول الهجري7

 سلمة بن سعد الحضرمي  عبيدة مسلم أبو     طالب الحق عبدهللا بن يحيى   ابر بن زيد ج          

 : عٌمان خالل القرون الثالثة األولى من الهجرة  الوحدة األولى

 اإلمام جابر بن زيد وانتشار المذهب األباضي الدرس الثاني :
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 : ـ القائد العماني الذي كان صمام األمن واألمان ألهل البصرة  8

 بن المهلب         يزيد بن المهلب              مسلمة بن عبدالملك   عبدالملك المهلب أبي صفرة           

 

 القيمة التي تدل عليها اآلية اآلتية } أدفع بالتي هي أحسن {:   ـ  9

 الصبر      التكافل      العدل     التسامح          

 ـ المدينة التي وصفها األحنف بن قيس بقوله : ) أنها أكثر ساجاً وعاجاً وديباجاً ونهراً عجاجاً ( :  10

  حضرموت      األهواز   البصرة   الكوفة  

 ـ العالم الذي قال عنه قتادة يوم موته " اليوم دفن عالم البصرة " :  11

    الربيع بن حبيب         األحنف بن قيس        جابر بن زيد  عبدهللا بن أباض   

   ـ القرن الهجري الذي وقعت فيه نكبة المهالبة :  12

 الرابع   الثالث    الثاني    األول  

 ـ الرقم الذي يشير إلى الدولة التي أصبحت أهم ميادين أزد عُمان في المشرق :  13

1 

2 
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 ـ مؤسس حملة العلم التي ساهمت في توسيع انتشار المذهب اإلباضي :   14

    عبدهللا بن أباض     جابربن زيد   

 التميمي األحنف بن قيس   أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة  
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 : عدا هـ  14ـ جميع ما يأتي تعتبر من أسباب تمصير البصرة عام  51

 تربعها على رأس الخليج العربي   موقعها بين الصحراء وسهول العراق 

 موقعها الجغرافي بوسط العراق    اتصالها بكافة مراكز الحضارات 

  

 ـ الخريطة التي تشير بالرمز )      ( لموقع المدينة التي وصفت قديما بـ " عين العراق " :  16

 

   ـ رمز الجدول الذي يمثل االنتشار الجغرافي الصحيح ألتباع فكر جابر بن زيد :  17

 السودان الحالي  السودان الشرقي    تشاد السودان الشرقي  

 تشاد السودان األوسط أفريقياغرب  السودان األوسط

 غرب أفريقيا السودان الغربي السودان الحالية  السودان الغربي

 

 السودان الحالية  السودان الشرقي    تشاد السودان الشرقي  

 غرب أفريقيا السودان األوسط السودان الحالية  السودان األوسط

 تشاد السودان الغربي غرب أفريقيا السودان الغربي

 ـ األسرة العُمانية التي ازدهر في عهدها الفكر األباضي بإقليم خراسان خالل العصر األموي :  18

 بنو سعد    المهالبة    اليحامدة  بنو تميم   
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 السؤال الثاني : 

 هجري .  14أصبحت البصرة من أهم الحواضر اإلسالمية بعد تمصيرها عام   ـ  علل: 1

 من هو ؟ )عرف بعالم البصرة والعراق وأعلم أهل األرض بين معاصريه (   ـ 2

افتخر بها زعيمها األحنف بن قيس قائال: نحن أكثر ساجاً وعاجاً وديباجاً  ـ  أنسب العبارة التالية إلى المدينة : 3

 عجاجاً . ونهراً 

 استقرار القبائل بالبصرة في العصر اإلسالمي . ـ  عدد النتائج المترتبة على 4

 هجرة جابر بن  زيد إلى البصرة في منتصف القرن األول الهجري   :ـ  علل  5

 .  على اهتمام جابر بن زيد بقضايا الناس وهموهم ـ دلل 6

 ." عد البصرة من أهم الحواضر واألمصار الجديدةت" :  ـ  علل 7

 : إلى شيوخ جابر بن زيد وتالميذه في جدول من تصميمه   ـ صنف األسماء التالية 8

 عائشة أم المؤمنين ، الربيع بن حبيب الفراهيدي ، عبدهللا بن العباس   عمرو بن دينار ،

 . استقرار القبائل بالبصرة في العصر اإلسالمي ـ  عدد النتائج المترتبة على 11

 التي نشر فيها حابر بن زيد المذهب األباضي .  ـ  عدد إقليمين من األقاليم 12

 الدور الذي قام به عبدالملك بن عطية السعدي . ـ وضح 14

"  " كانت سياسة طالب الحق في حكم اليمن وحضرموت مثاالً واضحاً إلبراز وتفعيل المبادئ اإلسالمية  ـ 15

 . دلل على ذلك 

 اآلثار اجتماعية واإلنسانية التي تركها طالب الحق في منطقة الحجاز وحضرموت .   عدد ـ 16

 ا يأتي :  ملـ  علل  17

 . تسمية البصرة بـ) بصرة المهلب (  •

 .   انتشار أفكار االمام جابر بن زيد في إقليم حضرموت واليمن خالل العصر األموي •

 في شمالي أفريقيا .  اإلباضيةكيانات من  ـ عدد اثنين 18

 .األقاليم والجزر التي ارتبطت بخطوط التواصل البحري العماني منذ القدم  ـ  عدد 19

 ما يلي :  ـ  عرف 20

 بالد السودان   •

 عين العراق •

    ما هما ؟التسامح في المفهوم الديني له شكالن ،  ـ 21
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 ـ  رتب األحداث التالية : 22

   كمركز لإلباضيةظهور طرابلس )          (  

 نكبة المهالبة  )          (  

 تمصير البصرة  )          (  

 االثار االجتماعية واإلنسانية لفترة حكم طالب الحق .  ـ وضح 23

 ـ أدرس النص اآلتي ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه :  24

" أصبحت خراسان من أهم ميادين سيادة أزد عُمان في المشرق وخاصة زمن نزول المهلب بن أبي صفرة وقواته 

الرسائل بها ، وأصبح فكر اإلمام جابر وآرائه مرجعا ألهلها في تلك الفترة . ومن أشهر المصادر الدالة على ذلك  

 المتبادلة بينه وبين عبدالملك بن المهلب " 

 تج اسم الدولة اإلسالمية التي كانت تحكم خراسان في ذلك الوقت .أ ـ استن

 ب ـ استخرج دليالً على سيادة المذهب اإلباضي في خراسان في تلك الفترة .

  ـ استبدل بالعبارة التالية األسم الدال عليها : 25

 عمانية كان لها دور كبير في نشر المذهب األباضي في خراسان (  أسرة) 

 أصبحت البصرة من أهم الحواضر في الدولة الجديدة .  ـ علل : 26

 درس الخريطة التالية جيداً ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها :أ ـ 27
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 (  المدينة المنورة ـ صنعاء ـ البصرة ـ نزوى( على الخريطة المدن التالية : )  أ ـ وقع ) اكتب

 ) ارتكزت أعمال أبو عبيدة مسلم على تقوية المذهب األباضي وتوسيع انتشاره على عدة أنشطة ( . ب ـ 

 ـ اذكر اثنين منها . 1 

 اذكرها .    التزمت مدرسة االمام جابر بن زيد في مسيرتها التاريخية الطويلة بعدة صفات .ـ  2 

الذي حمله سلمة بن سعد الحضرمي المالذ للبربر للخروج من أوضاعهم التي كانوا   ) مثل الفكر األباضي ـ 28

 يعانون منها ... (

 أ ـ أين سكن البربر ؟ 

 ب ـ عدد أبرز كيانات ) الدول ( التي أقاموها . 

 من طرق انتقال أفكار اإلمام جابر بن زيد إلى جزر وسواحل المحيط الهندي . ـ اذكر واحداً  29

 أعمال اإلمام جابر بن زيد في البصرة .ـ اكتب واحداً من  30

 في ضوء هذه العبارة أجب عن اآلتي : " ارتبط أهل عُمان بالفكر المستقيم والمعتدل لإلمام جابر "ـ  31

 أ ـ دلل على ارتباط أهل عُمان بالفكر المعتدل . 

 ب ـ اذكر عامالً واحداً أدى إلى ارتباط أهل عُمان بهذا الفكر .

 . : " أحب الدين إلى هللا الحنيفية السمحة "  قال رسول هللا ـ  32

 الذي يتضمنه هذا الحديث الشريف ؟أ ـ ما المفهوم الديني 

 لهذا المفهوم .ب ـ أعط تعريفاً لغوياً 

ذكر اإلمام شمس الدين الذهبي " كان عالم أهل البصرة في زمانه ، يُعد مع الحسن وابن سيرين ، وهو من ـ  33

ابن عباس ، كانت له حلقة بجامع البصرة يفتي فيها قبل الحسن ... وقال قتادة يوم موته : اليوم دفن  كبار تالميذة

 في ضوء ذلك أجب عما يأتي :  عالم البصرة "

 أ ـ َمْن العالم المقصود في هذا النص ؟

 ب ـ َسمَّ أحد طلبة العلم الذين توافدوا إلى الحلقة المشار إليها بالنص .  
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 مراكز كيانات الدعوة األباضية في شمال أفريقيا في القرنين الثاني والثالث الهجريين .   ـ اذكر اثنين من 34

 هـ .130مناطق الحجاز إلى نفوذه عام نجاح طالب الحق في ضم  ـ برهن على 35

 ـ اقرأ اآلية الكريمة التالية ، ثم أجب عن ما يليها :  36

 قال تعالى : 
 

دلل على صحة هذه  أ ـ طبقت المدرسة األباضية في مسيرتها التاريخية مجموعة من المبادئ التي تدعو إليها هذه اآلية . 
 . العبارة 

 ب ـ " آلن أتصدق بدرهم أحُب إلّي من حجة بعد حجة اإلسالم "  

 ـ من صاحب هذه المقولة ؟ 1

 ) رغم قصر حكم طالب الحق إال أنه ترك آثاراً اجتماعية وإنسانية في تاريخ المنطقة ( .   ـ فسر العبارة التالية : 2
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