
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/6social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/om/6social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس علي بن محمد الحسان اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مذكرة إثرائية ملادة                                          
 الدراسات االجتماعية                                                  

 
                                                       

                                                   
                                                    0291         /0202   

 الفصل الدراسي األول                                         
 الوحدة الثانية                                                       

 )  أسئلة وأجوبة (  

 
 

 إعداد :
 علي بن حممد احلسان

 
 للتواصل :

 
99493923 

Ali 47536@moe.om 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الصف السادس
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 م 9232-577هـ / 200-931 األندلسالدولة األموية يف :  درس
 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . هما حتت( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح   ✘( أو ) ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 

 (11. )ايران ( تسمى بالد فارس اليوم بـ    ✔)     -1

 (15.)  األندلس( كان األوربيون يترددون على حلقات العلم في     ✔)     -2

 (11( ) باكستان . )   لهندبابالد السند اليوم  تدعى (     ✘)     -3

 (15. ) جامع قرطبة( أعظم مساجد المسلمين في األندلس زمن األمير عبدالرحمن الداخل كان     ✔)     -4

 (14. ) االمويين  ( ) العباسيين( دخل عبدالرحمن الداخل الى االندلس فالتف حولة انصاره      ✘)     -1

 (15. الثالث  ) الثاني( آخر الخلفاء األمويين كان هشام     ✘)     -6
 

 من بني البدائل املعطاه .السؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 
 

 (13)  سقطت الخالفة األموية بدمشق سنة  -1
 هجرية (       132      -          131         -     131     ) 

 

 (13) أستطاع األمير األموي عبدالرحمن بن معاوية من اإلفالت من العباسين حيث إختبأ عند أخواله البربر في شمال أفريقيا في مدينة -2

   (   القيروان        -          تاهرت         -       فاس   )  
 

 (14في األندلس أستمرة حوالي  )أسس األمير عبدالرحمن الداخل دولة أموية وراثية  -3

 ( قرون      1          -        4         -    3)       
 

 (14أولى البلدان التي أعلنت إستقاللها عن الدولة العباسية كانت   ) -4

 فاس     (           -قرطبة                 -    االندلس )       
 

 (15) بنى عبدالرحمن الثالث مدينة .... غربي قرطبة  -1

 (     الخضراء    -       الحمراء       – الزهراء    )
 

 (15أنتهى الحكم العربي اإلسالمي في األندلس عام ) -6

(   755       –        757     –      755     ) 
 

 (15)  على يد  قرطبةأنهى الحكم العربي اإلسالمي في   -5

 (   األسبان والطليان       –          األسبان وفرنسا        –          األسبان واألنجليز      )
 

 . أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من عندك :   لثالسؤال الثا
 

 .  أسبانيا والبرتغالتتكون األندلس في الوقت الحاضر من دولتين هما  -1

 (11. )العباسية كانت األندلس أولى البلدان التي إستقلت عن الدولة  -2

 (15) عباس بن فرناسقام بها التاريخ اولى محاوالت للطيران في  -3
 (15. ) فتالتها فتمؤلف كتاب تها إبن رشدنبغ في االندلس كبار العلماء من امثال الفيلسوف  -4

 (15).  الطوائفعرفت هذه الدول باسم دول إنقسمت األندلس في آخر عهدها إلى إمارات ودويالت و -1
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 .علل " أذكر السبب:   رابعالسؤال ال
 

 ( 14)  : تسمية االندلس بهذا اإلسم   1س 

 : نسبة إلى قبائل  " واندولوسيا "  االوربية التي إستقرت في اسبانيا والبرتغال فلما جاء العرب عربوها إلى االندلس . 1جـ 
 

 (14: تسمية عبدالرحمن بن معاوية بالداخل . ) 2س 
  . هـ وأعاد أمجاد أجداده األموميين  137دخل قرطبة ظافراً عام : ألنه  2جـ 
 

 ( 15)   البحري: أهتم األمير عبدالرحمن الثالث بتقوية األسطول  3س 

  : لحماية الموانيء األندلسية . 3جـ 
 

 (15) : محاولة شارلمان غزو األندلس  4س 
 كان يطمع في طرد المسلمين وضمها إلى دولته . :  4جـ 

 
 ( 15: مجيء السفراء والوفود إلى قرطبة في عهد عبدالرحمن الناصر  ) 1س 

 ود الخليفة وتوثيق صالتها وعالقاتها به .  ا: ليخطبو 1جـ 
 

 
 أماكنها الصحيحة.ضع أرقام املدن التالية يف من خالل اخلريظة التي امامك :   امسالسؤال اخل

 
 فاس -4قرطبة                -3القاهرة                  -2بغداد                       -1

 .بيت المقدس -7نزوى                 -5المدينة المنورة         -6مكة المكرمة              -1
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 : أجب عن األسئلة التالية .  سادس السؤال ال
 

 (15) :  " يعد عصر الدولة األموية أزهى عصور األندلس " أذكر أهم األعمال التي قام بها األمير عبدالرحمن الداخل ؟  1س 

 وطد األمن باألندلس  -:     1جـ 
 أفشل محاولة شارلمان ملك الفرنجة في فرنسا من غزو األندلس -            
 اعتنى بالعاصمة قرطبة وزينها بالمنشآت الضخمة والحدائق الغناء -            
 بنى جامع قرطبة وزينه بالنقوش والرخام  -            

 

 :  بكتابة عاصمة الدولة وعدد سنوات حكمها ل الفراغات م: أك  سابع السؤال ال

 بالسنواتمدة حكمها  فترة حكمها مركزها "عاصمتها" اسم الدولة

 274 هـ422-137 قرطبة الدولة األموية باألندلس

 147 هـ 271-132 نزوى اإلمامة في عمان

 136 هـ 256-161 تاهرت الدولة الرستمية في المغرب الوسط

 213 هـ 351-152 فاس دولة األدارسة في المغرب األقصى

 112 هـ 256-174 القيروان دولة األغالبة في المغرب األدنى

 251 هـ165-255 القاهرة الدولة الفاطمية في مصر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 " الثانية (                            الفصل األول   " الوحدة      لسادسالدراسات اإلجتماعية                                   )     الصف ا

 

 5الصفحة   م90/00/9004                      ( 44949499)ان ــــع . م . الحس
 

   اإلمامة يف عمان درس : 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو ) ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (62. طوعاً)كرهاً ( كانت عمان من أوائل البلدان التي دخلت اإلسالم     ✘)     -1

 (66ـ   .)ه 132( أول إعالن إلستقالل عمان عن الدولة العباسية ببيعة الجلندى إبن مسعود عام     ✔)     -2

 (65. مائة )  سنه  مائتيودامت بشكل متصل مدة  155( تكونت اإلمامة الثانية في عمان سنة     ✘)     -3

 (65. الدولة العباسية ) الدولة األمويةهـ وقرروا إنتزاع عمان من سلطة 155( إجتمع عدد من علماء األباضية سنة     ✘)     -4

 (66. )  ألزدية( نشر حملة العلم الذين جاءوا من البصرة المذهب األباضي في عمان فاستجاب لهم معظم القبائل ا    ✔)     -1
 

 لثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه .السؤال ا
 
 (62) إلى ملكي عمان يدعوهما إلى اإلسالم هو الصحابي الذي أرسلة الرسول  -1

 سعد بن معاذ      (     -      عمرو بن العاص     -) عمر بن الخطاب         
 
 ( 63) الصحابي مازن بن غضوبة هي مدينةأول مدينة عمانية دخلها اإلسالم على يد  -2

 (      سمائل     -سمد الشأن       -) الرستاق           
 

 ( 63)  المذهب األباضي لم ينسب إلى مؤسسه وإنما نسب إلى أحد تالميذه وهو اإلمام -3
 ض التميمي      (ناصر بن أبا     -محمد بن أباض التميمي       -        عبدهللا بن أباض التميمي)     

 

 ( 61)  الذين تلقوا العلم على يد اإلمام أبي عبيدة في البصرة وأرسلوا لنشر المذهب األباضي إلى مناطق مختلفة -4
 حملة الفقه       (        -       حملة العلم     -) حملة القلم             

 

 ( 66)  ..... الذي أستطاع من إعادة عمان إلى الدولة العباسيةأرسل الخليفة العباسي أبو العباس السفاح حملة بقيادة  -1
 مازن بن خزيمة       (        -حاتم بن خزيمة             -          خازم بن خزيمة)     

 

 (51)   النباهنه هم من األزد وقد حكموا عمان ....... سنة -6
          (311         -     411        -        111       ) 

 

 مناسبة من عندك .   العبارات التالية بكلماتأكمل  : السؤال الثالث 
 

 (62.  )  عبد بن الجلندىعلى رأسه  خرج وفد لتقديم التعازي لخليفة رسول هللا  عند وفاة رسول هللا   -1

 (63)  المضمارأول مسجد بني في عمان في مدينة سمائل ومازال موجوداً الي اليوم يعرف باسم مسجد  -2
 (63. )جابر بن زيداالباضية مذهب إسالمي اسسه فقيه من أزد عمان سكن البصرة هواالمام  -3

 (64لنشر المذهب اإلباضي   .) حملة العلمقام أبوعبيدة مسلم بن أبي كريمة بإرسال  -4

 ( 64. ) حساءاألوبالطريق البري عبر  الخليج العربيالبصرة وعمان مرتبطتان ببعضهما بالطريق البحري عبر  -1

 (51. )  بورأطلق العمانيون على القائد العباسي محمد بن نور لقب محمد بن  -6
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 : علل " أذكر السبب.  رابعالسؤال ال
 

 ( 64)  : كان الوالي الذي يحكم البصرة زمن الدولة األموية يحكم عمان   1س 

  يحكم البصرة كان يحكم عمان .: ألن عمان طوال العهد األموي تتبع البصرة والوالي الذي كان  1جـ 
 

 ( 64)  : كانت البصرة المكان المفضل لهجرة العمانيين إليها   2س 

  : ألن البصرة وعمان مرتبطتان ببعضهما عبر طريقين طريق بحري عبر الخليج العربي وطريق بري عبر اإلحساء  . 2جـ 
 

 ( 65)  : إرسال الخليفة العباسي هارون الرشيد حملة عسكرية إلى عمان    3س 

  : لمنع العمانيين من اإلستقالل عن الدولة العباسية   . 3جـ 
 

 ( 65)  : سميت نزوى ببيضة اإلسالم    4س 

  : لكثرة من كان فيها من العلماء وأهل الصالح   . 4جـ 
 

 ( 51)  إعادة سيطرتها على عمان   : تمكن الدولة العباسية من  1س 

  : بسبب ضعف اإلمامة في عمان وإلختالف القبائل العمانية فيما بينها   . 1جـ 
 

 ( 51)  : تسمية العمانيين محمد بن نور بمحمد بن بور     6س 

  : لكثرة القتل والفساد الذي عمله في العمانيين     . 6جـ 
 

 .املدن التي وصل إليها محلة العلم  أكتبمن خالل اخلريطة التي أمامك السؤال اخلامس  : 
 

     
 

 المدن التي وصل إليها حملة العلم هي

 القيروان اليمن بالد فارس عمان
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 من خالل اجلدول الذي أمامك " أجب عن األسئلة التالية ::   سادسالسؤال ال
 

 
 
 ما إسم اإلمام الذي بدأت به اإلمامة الثانية في عمان .؟  -1

 اإلمام محمد بن أبي عفان      
 
 ما إسم اإلمام الذي أنشأ أول أسطول بحري بعمان ؟ -2

 االمام غسان بن عبدهللا الخروصي .    
 
 كيف أنتهت اإلمامة الثانية ؟ -3

 اإلمام عزان بن تميم على يد حملة عسكرية أرسلتها الدولة العباسية . لالستشهادانتهت نتيجة     
 
 كم أطول فترة ؟حما إسم اإلمام الذي  -4

 اإلمام الصلت بن مالك       
 
 ما إسم اإلمام الذي حكم أقل فترة ؟  -1

 اإلمام محمد بن أبي عفان      
 

 بماذا تميز عهد اإلمام الصلت بن مالك ؟ -6
 تميز حكمه باإلستقرار ، كما أرسل أسطوالً حربياً لتحرير جزيرة سقطرى من أيدي األحباش .    
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 م 121 -556هـ / 016-962درس : الدولة الرستمية يف املغرب العربي 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو ) ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (51. األطلسي )الهندي  قصد بالمغرب في القرن الثاني الهجري األراضي الممتدة من غربي مصر إلى المحيطيكان (     ✘)     -1

 (51. ) البصرةإنطلقت الدعوة اإلباضية إلى شمال أفريقيا على يد الداعية سلمة بن سعد الذي قدم من (     ✔)     -2

 (51مذهبها األباضي على كافة الناس  . لم تفرض  ) فرضت مية أنهاتميزت الدولة الرست(     ✘)     -3

 (51التي شرعها اإلسالم في ظل الدولة الرستمية  . ) بحقوقهمتمتع اليهود والنصارى (     ✔)     -4

 (57مع المذهب اإلباضي . عداء ) وفاقكانت الدولة العباسية على (     ✘)     -1

 (57. )   ودية وقويةكانت العالقة بين الدولة الرستمية والدولة األموية في األندلس (     ✔)     -6
 

 السؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه
 
 (51) :  إنطلقت الدعوة اإلباضية إلى شمالي إفريقيا على يد الداعية الكبير -1

 محمد بن قتيبة الباهلي      (     -عبدالرحمن بن رستم           -    سلمة بن سعد الحضرمي)     
 
 (51)   كان عدد أفراد المجموعة التي سافرت إلى البصرة مع سلمة بن سعد ليكونوا حملة العلم -2

         (4       -     1      -     6      ) 
 
 (53)      عبدالرحمن بن رستم واليا على المعافريعين اإلمام أبا الخطاب عبداألعلى بن السمح  -3

 سوسة       (     -       القيروان     -)     بغداد           
 
 (54)       إستمرت تاهرت عاصمة للدولة الرستمية لمدة -4

 ( عام        136     -       131     -       134)         
 
 (51)        الدولة الرستمية ماعدا خضع أغلب المغرب األدنى لسلطنة -1

 طرابلس والغرب       (      -طرابلس والداخل             -       طرابلس والساحل)         
 
 (55.   ) تعتبر ..... أكبر مراكز الدولة الرستمية للتجارة الجنوبية -6

 وارقال        (      -         واركال     -)     وارمال            
 

 
 
 
 



 " الثانية (                            الفصل األول   " الوحدة      لسادسالدراسات اإلجتماعية                                   )     الصف ا

 

 4الصفحة   م90/00/9004                      ( 44949499)ان ــــع . م . الحس
 

 مناسبة من عندك .   العبارات التالية بكلماتأكمل : السؤال الثالث 
 
 (53) .    المعافريأبا الخطاب عبداألعلى بن السمح أقام حملة العلم في المغرب اإلمامة األباضية بتعيين اإلمام  -1

 (54من القضاء على اإلمامة اإلباضية التي أنشأها أبو الخطاب . ) أبوجعفر المنصورأستطاع الخليفة العباسي  -2
 (54عاصمة للدولة الرستمية .) تاهرت تجمع اإلباضيون وبايعوا عبدالرحمن بن رستم حيث إتخذ موضع -3
 (51. ) عبدالرحمن بن رستممؤسس الدولة الرستمية هو اإلمام  -4
 (51.) القيروان انت عاصمتها مدينة وك إبراهيم بن األغلباألغالبة دولة أسسها  -4
 (51من مختلف البقاع . ) األباضيونإنتشرت أخبار العدل واألمن للدولة الرستمية فقصدها  -1

 : علل " أذكر السبب.  رابعالسؤال ال
      
 (55)  : أزدهرت الزراعة في الدولة الرستمية ؟   1س 

  : بسبب خصوبة األرض ووفرة المياة  . 1جـ 
 

 (55)  : أزدهرت التجارة في الدولة الرستمية ؟   2س 

  .   : بسبب موقعها المتوسط وعالقاتها الطيبة بالدول المجاورة 2جـ 

 
 (71)  ؟  أصبحت مدينة تاهرت مركزاً ثقافياً مهما وخصوصا للثقافة الدينية  :  3س 

 : بسبب إهتمام أئمة الدولة الرستمية بنشر العلم وتشجيع  الناس على طلبة    3جـ 

 
 51). ناه بني صادرات ومستوردات الدولة الرستمية دفرغ املواد التالية يف اجلدول أ:   امسالسؤال اخل

 
 (    الزجاج  – جلود الحيوانات        -  الذهب الخام   -العطور      –   المنسوحات   –  العاج)    

 
 أستورد الرستميون صدر الرستميون

 الذهب الخام المنسوحات

 العاج الزجاج

 جلود الحيوانات العطور
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 :   بعاصمة الدولة من خالل اخلريطة التي أمامك أكمل اجلدول :   سادسالسؤال ال
 
 

 
 
 

 عاصمتها إسم الدولة

 القيروان دولة األغالبة

 تاهرت الرستميةالدولة 

 فاس دولة األدارسة
 
 

 أكمل الشكل التايل بأهم مميزات الدولة الرستمية   : :   سابعالسؤال ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مميزات الدولة الرستمية

 موقعها الجغرافي 

 عالقاتها الطيبة الحكم بالعدل 

 األمن واٌستقرار الزهد والتقوى عند أئمتها

  التسامح الديني
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 .أجب عن األسئلة التالية  :   ثامنالسؤال ال
 

 (51)" ينقسم المغرب زمن الدولة الرستمية إلى ثالثة أقسام " أذكرها ؟ :  1س 
 المغرب األدنى وكان يسمى أيضا " إفريقية " ويشمل اليوم " ليبيا وتونس " -1:  1جـ 

 المغرب األوسط ويشمل اليوم الجزائر. -2         
 ويعرف اليوم بالمملكة المغربية . المغرب األقصى  -3         

 
 (51أكتب نبذه مختصرة عن الداعية سلمة بن سعد الحضرمي  ؟ ):  2س 
هـ وأستقر في جبل نفوسة بمنطقة طرابلس وأخذ ينشر دعوته للمذهب األباضي بين  111: داعية إسالمي قدم من البصرة سنة  2جـ 

كما أستطاع من تشكيل مجموعة من الشباب عددهم أربعة يمثلون قبائل ومناطق مختلفة من المغرب إلعدادهم ليكونوا قبائل البربر 
 حملة العلم .

 
 (51)  : إستحسن األباضيون مدينة تاهرت لتكون عاصمة الدولة الرستمية ؟ وضح ذلك ؟  3س 

 بسبب موقعها المتوسط الذي يسهل عملية اإلتصال بين الجماعات االباضية المختلفة وبعيدة عن خطر الدولة العباسية . -:  3جـ 
  تسهل عملية التبادل التجاري مع جيرانها   . -        

 وفرة مصادر المياه بها . -        
 موعة من القبائل البريرية االباضية .جم تحيط بها  -        

 
 (51) : ماهي اآلثار اإليجابية على الدولة الرستمية نتيجة لسيادة العدل واألمان بها  ؟  4س 

 قصدها االباضية من جنوبي الجزيرة العربية والعراق وفارس . -:  4جـ 
 هاجر إليها الكثير من أهالي المشرق والمغرب واألندلس . -         
 قصدها التجار والكتاب والعلماء ورجال الصناعة . -        

 
 (71)  : " أدى االستقرار واإلزدهار االقتصادي للدولة الرستمية إلى تطور الحضارة اإلسالمية " وضح ذلك  ؟   4س 

 دى ذلك إلى :: نتيجة لتلك االستقرار أ 4جـ 
 إقبال الناس على تشييد القصور والمباني الضخمة . -         
 أزداد إنتشار اإلسالم في أقاليم المغرب والسودان األفريقي . -         
 أزداد التعريب بين البربر . -         
 االهتمام بنشر العلم وتشجيع الناس على طلبه . -         
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 م9959 -121هـ / 765-015الفاطمية يف مصر درس : الدولة 
 

 خط إذا كانت العبارة خطأ . ه( أمام العبارة املناسبة مع تصحيح ما حتت  ✘( أو ) ✔السؤال األول : ضع عالمة )
 
 (71. )  جنوبي القيروانبنى عبيدهللا المهدي عاصمته الجديدة له وألنصاره فأختار موقع المهدية (     ✔)     -1

 (76لإلستيالء على مصر  . جوهر الصقلي) أبو مسلم الخرسانيأرسل الخليفة الفاطمي المعز لدين هللا قائده  (     ✘)     -2

 (77قرون من الزمن  . قرنين) ثالثةدامت الدولة الفاطمية بعد إنتقالها إلى مصر مدة (     ✘)     -3

 (77. الحكمة )  دار العلمم بأمر هللا دار سماه أهتم الفاطميون بنشر العلم فأنشأ الحاك(     ✘)     -4

 (77. )  المناظرأشتهر في العصر الفاطمي العالم الفلكي والرياضي الحسن بن الهيثم مؤلف كتاب (     ✔)     -1
 

  السؤال الثاني  : ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطاه
 
 (73)   أن تكون الخالفة وراثية في أسرة بني أمية عرفوا باسمفريق المسلمين الذين عارضوا على  -1

 الخوارج      (     -      الشيعة     -)  السنة         
 

 (74)    أتصل أبو عبدهللا الشيعي برجال من قبيلة ..... البربرية -2
 (     كتامة      -تهامة          -)  نفرة          

 
 (74)     الشيعي على الدولة الرستمية ودخل عاصمتهمأستولى أبو عبدهللا  -3

 كتامة      (     -القيروان          -      تاهرت)      
 
 (77.     ) أهتم الفاطميون بالزراعة فكانت زراعة .... األولى في مصر -4

 قصب السكر      (     -    القمح     -)  الكتان         
 
 (51.     ) األيوبية وإنهاء الخالفة الفاطمية هو القائد الذي أعلن قيام الدولة -1

 (      صالح الدين األيوبي     -معاوية بن ابي سفيان        -)  جوهر الصقلي          
 

 مناسبة من عندك .   العبارات التالية بكلماتأكمل  :السؤال الثالث 
  
 (73) في أسرة بني أمية   .  وراثيةعندما قامت الدولة األموية جعل معاوية الخالفة  -1

 (73. ) عبدهللا المهدي عةقاموا بدعوة منظمة تدعو إلى بي الشيعةاإلسماعيلية فرع من  -2
 (73. ) الدولة الفاطميةتمكن اإلسماعلية من تأسيس دولة عرفت باسم  -3
 (47. )  المؤمنين أميرعندما بويع عبيدهللا المهدي بالخالفة أصبح يخطب له على المنابر باسم  -4
 (76. ) القاهرة بنى الفاطميون في مصر مدينة أطلقوا عليها إسم -1
 (76. ) والثروة والقوةأصبحت الدولة الفاطمية تفوق الدولة العباسية في اإلتساع  -6
 (76. ) محمد بن طغج اإلخشيديتنتسب الدولة اإلخشيدية لمؤسسها  -5
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 (11ماقام به الفاطميون يف اجملاالت التالية  )أكمل اجلدول بأهم :   رابعالسؤال ال
 

 األمثلة  المجال

 أقاموا الجسور والقنوات ونظموا الري وأهتموا بزراعة القمح والكتان وقصب السكر  الزراعة

 تقدمت صناعة النسيج والزجاج والمعادن والخزف كذلك كان لمصر دور في صناعة كسوة الكعبة الشريفة الصناعة

 أقام الفاطميون عالقات مع الدولة البيزنطية وجنوبي أوربا والهند والصين وأقاموا دوراً لصناعة السفن التجارة

 أنشأ الحاكم بأمر هللا دار الحكمة بالقاهرة وتحول الجامع األزهر إلى جامعة وظهر كثير من الشعراء واألدباء واألطباء .... العلم

 : علل " أذكر السبب.  امسالسؤال اخل
  

 (73)  : معارضة فريق من المسلمين على أن تكون الخالفة وراثية في أسرة بني أمية ؟   1س 

  : ألنهم رأوا أن الخالفة يجب أن تكون  محصورة في  علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه وأوالده من بعده   . 1جـ 
 

 (73)  : قيام الدولة العباسية بدعوة ببيعة عبيدهللا المهدي   ؟   2س 

  .  : ألنهمم يدعون أنه من نسل فاطمة الزهراء بنت الرسول   2جـ 
 

 (73)  : تسمية الدولة الفاطمية بهذا اإلسم  ؟   3س 

  .   : نسبة إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول  3جـ 
 

 (74)  : موافقة قبائل البربرمن دعوة عبدهللا الفاطمي ببيعة عبدهللا المهدي  ؟   4س 

  : ألن البربر كانوا ساخطين على الدولة العباسية كما كانوا يرغبون في تأسيس دولة يكونون هم أصحابها   . 4جـ 
 

 .أجب عن األسئلة التالية  :   السؤال السادس
  

 (71)  ؟ لماذا  "تطلع الخليفة الفاطمي المعز لدين هللا إلى اإلستيالء على مصر " : 1س 

 أهميه موقعها الجغرافي  -:     1جـ 
 قربها من بالد الشام والحجاز  -            
 عظم ثروتها  -           
 فرة تجارتها و -           

 

 (71) : ما الذي شجع الفاطميين على غزو مصر  ؟  2س 

 عباسية في بغداد .:   بسبب ضعف حكامها اإلخشيدين الذين كانوا يحكمون مصر ويتبعون الخالفة ال 2جـ 
 

 (76) : لماذا أنشأ الفاطميون الجامع األزهر   ؟  3س 

 :   ليكون مركزاً للدعوة الشيعية . 3جـ 
 

 (51)  : " ضعفت الدولة الفاطمية في أواخر عهدها " ماهي األسباب التي أدت لهذا الضعف  ؟   4س 

  تولي خلفاء ضعاف دون سن الرشد    . -1:  4جـ 
 سيطرة الوزاء على شؤون الدولة . -2         
 هـ لمجاعة ووباء .414تعرض مصر عام  -3         


