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 أوال / الوحدة الثالثة
 الدرس األول: احلياة الدينية

 :  أجب )بنعم( أو )بال( حسب ما يناسبها من عباراتالسؤال األول / 

 صنام والكواكب والنجوم.( عبد العرب قبل اإلسالم األنعم) .1

 ( أطلق على العرب في اإلسالم مصطلح الجاهلية. نعم) .2

 (ظهرت الديانة الحنفية في المدينة المنورة. ال ) .3

 (العلم الذي يهتم بدراسة الكواكب والنجوم يسمى علم اإلنواء.نعم) .4

 (تولى اإلشراف على الكعبة المشرفة قبيلة قريش. ال)  .5

 إبراهيم عليه السالم هو ورقة بن نوفل. (من الذين اتبعوا ملةنعم) .6

 (اتخذ الكنعانيون لكل مدينة إلهاً خاصاً.نعم) .7

 (من أشهر األثار الكنعانية في فلسطين قصر الباشا في غزة. ال ) .8

 (يقع تل المتسلم في جنوب شرق مدينة حيفا.نعم) .9

 

 : السؤال الثاني / اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني 

 رب قبل اإلسالم كلمة :أطلق على الع  .1

 د. ليس مما ذكر                      الجاهليةأ. الغساسنة                       ب. المناذرة                      ج. 

 من األشياء المادية التي عبدها العرب قبل اإلسالم : .2

 ذكر ما جميعألشجار                      د. أ. الحجارة                        ب. الكهوف                      ج. ا

 ظهرت عبادة الكواكب والنجوم في : .3

 )ا+ب( معا  أ. جنوب شبه الجزيرة العربية ب. العراق                       ج. شمال الجزيرة العربية     د. 

 عرف أتباع عبدة الكواكب والنجوم بإسم : .4

 ج. الحنفية                        د. األنساب                      صائبةالأ. اإلنواء                          ب. 

 ظهرت عبادة األصنام واألوثان في منطقة :  .5

 د. اليمن                        الحجازأ. الشام                            ب. العراق                       ج. 

 بل اإلسالم :من أشهر األصنام التي عبدها العرب ق .6

 جميع ما ذكرأ. االت والعزى                  ب. هٌبل                          ج. مناة                             د. 

 أطلق على اتباع سيدنا ابراهيم عليه السالم اسم:  .7

 د. الصائبة                ج. النصارى                          آلحنافأ. أهل الكتاب                     ب. ا

 ظهرت جماعة الحنفية في : .8

 د. البحرين                            مكةأ. يثرب                            ب. الطائف                      ج. 

 االسم الذي أطلق على اله الحب والخصب عند الكنعانيين هو: .9

 عشترونعل                          ج. أريل                           د. أ. آساف                            ب. ب



 

 

 أين يقع تل عاي الكنعاني : .10

 ديرجوانأ. شقبة                              ب. سعواد                      ج. دير قطام                      د. 

 : يقع تل المتسلم في ....................... حيفا  .11

 . شرقد                  جنوب شرقأ.شمال غرب                      ب. جنوب غرب              ج. 

 : مب تفسر  /السؤال الثالث

  أطلق على العرب قبل اإلسالم مصطلح الجاهلية. .أ

 تميزا  لها عن الحالة التي صار عليها العرب بظهور اإلسالم.السبب / 

 شياء المادية.عبد العرب قبل اإلسالم األ .ب

 العتقادهم بأنها مفيدة لهم في حياتهم اليومية.السبب / 

 .اتخذ الكنعانيون لكل مدينة ألهاً خاصاً بهاج. 

 عدم تواجدهم في دولة واحدة.السبب / 

 .شيد الكنعانيون معابدهم على شكل غرفد. 

 .. العتقادهم أن ألهتهم تسكن هذه البيوت2. ألداء طقوس العبادة 1 السبب /

 .دفن الكنعانيون مع موتاهم حاجاتهم وأمتعتهمهـ . 

 

 العتقادهم بالحياة بعد الموت .السبب / 

 

 

 / صحح ما حتته خط الرابعالسؤال 

 .بالنصارىوصف أتباع سيدنا ابراهيم عليه السالم  (األحناف) .1

 .الصائبةأطلق على العرب قبل اإلسالم مصطلح  (الجاهلية) .2

 .األحنافوالكواكب باسم  عرف عبدة النجوم (الصائبة) .3

 .قصر بن كالبمن أتباع سيدنا إبراهيم  (ورقة بن نوفل) .4

 .بعلألهة الحب والخصب عند الكنعانيون هو  (عشروت) .5

 عشروت.إله العاصفة والخصب عند الكنعانيون هو  (بعل) .6

 

 

 السؤال اخلامس / وفق بني اجملموعة )أ( وما يناسبها من اجملموعة )ب( : 



 

 

 

 ( آله الحب والخصب عند الكنعانيين3)                     . الحنفية  1

 يقع جنوب شرق مدينة حيفا (4)       . الصائبة2

 عبدة الكواكب والنجوم (2.عشروت                      )3

 أتباع سيدنا ابراهيم عليه السالم (1) . تل المتسلم                  4

 

 : ناسب السادس / اكتب املصطلح املالسؤال 

  لفظ أطلق على العرب قبل اإلسالم تمييزاً وتفريقاً لهم عن الحالة التي صاروا عليها بعد اإلسالم. (الجاهلية) .1

 لفظ أطلق على كل من كان يعبد الكواكب والنجوم.( الصائبة) .2

 هم الذين أتبعوا دين سيدنا إبراهيم عليه السالم.( األصنام) .3

 لكنعانيون.هي آله الحب والخصب عند ا( عشروت) .4

 هو إله العاصفة والخصب.(    بعل   ) .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إجابات الكتاب املدرسي
 

 السؤال األول : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة : 

 بم وصف أتباع سيدنا إبراهيم عليه السالم : .1

 د. الصائبة              . النصارى    ج                      األحنافأ. أهل الكتاب                    ب. 

 أين يقع تل عاي الكنعاني : .2

 د. دير قطامسلواد                       ب. شقبة                           ج.                       دير بوانأ. 

 لماذا بنى الكنعانيون معابدهم على شكل غرف : .3

 . العتقادهم بالحياة بعد الموت                      أ. رغبة في تقليد الشعوب المجاورة                   ب

 د. لتتسع ألكبر عدد منهم           العتقادهم بأن األلهة تسكن هذه البيوت ج.

 

 

 

 :  وضح املقصود باملفاهيم األتية:  الثانيالسؤال 

ة التي صار عليها العرب هي لفظ يطلق على حالة العرب قبل اإلسالم تمييزا  وتفريقا  لها عن الحالالجاهلية /  .1

 بظهور اإلسالم.

 هي لفظ أطلق على عبدة الكواكب والنجوم.الصائبة /  .2

 

 

 :  أذكر الديانات واملعتقدات التي انتشرت عند العرب قبل اإلسالم:  الثالثالسؤال 

 المعتقدات الدينية لدى العرب قبل اإلسالم

 الحنفية األوثان اليهودية

 يةالنصران األصنام الصائبة

 

 :  عدد األهلة التي عبدها الكنعانيون:  الرابعالسؤال 

 االله عشروت. .1

 اإلله بعل. .2

 



 

 

 

 :  مب تفسر / أختذ الكنعانيون لكل مدينة أهلًا خاصًا بها:  اخلامسالسؤال 

 السبب / عدم توحدهم في دولة واحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدرس الثاني: احلياة السياسية
 :  أجب )بنعم( أو )بال( حسب ما يناسبها من عبارات/  السؤال األول

 ينتمي أفراد القبيلة إلى جد واحد.( نعم) .1

 تمتاز العالقات بين أفراد القبيلة بالتماسك والتضامن بين أبنائها.( نعم) .2

 نظام الحكم الملكي يحكمه ملك ويكون الحكم فيه وراثي. (نعم) .3

 نشأت دولة المناذرة في بالد اليمن. (ال) .4

 تغير اسم يثرب بعد هجرة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( إلى المدينة المنورة. (نعم) .5

 اإلمبراطورية دولة مترامية األطراف والحدود تضم شعب واحد. (ال) .6

 سيطرت اإلمبراطورية الفارسية على بالد الشام. (نعم) .7

 استمر حكم الرومان لبالد الشام حتى الفتح البيزنطي لها. (نعم) .8

 عل الرومان بالد الشام والية رومانية تابعة لروما ثم بيزنطة.ج (نعم) .9

 روما هي عاصمة اإلمبراطورية الرومانية الشرعية. (ال) .10

 عجزت مدن الشام باإلحتفاظ باإلستقالل. (ال) .11

 تولى اإلشراف على مكة هو قصي بن كالب. (نعم) .12

 م610أول معركة حدثت بين العرب والفرس هي معركة ذي قار عام  (نعم) .13

 

 : السؤال الثاني / اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني 

 استقرت قبيلة قريش في : .1

 د. شمال أفريقيا          شبه الجزيرة العربية. أ. العراق                    ب. بالد الشام               ج

 يطلق على األفراد الذين ينحدرون من جِد واحد اسم: .2

 د. عشيرة                           أقارب. ب. مجموعة                ج                       قبيلةأ. 

 يحكم القبيلة نظام : .3

 د. محاكم نظامية                              قبلي. أ. عشائري                  ب. ملكي                    ج

 ينتمي أفراد القبيلة إلى : .4

 د. ليس مما ذكر                           أخوال. ب. أعمام                    ج                  جد واحدأ. 

 يرجع نسب الرسول )صلى هللا عليه وسلم( إلى قبيلة : .5

 د. ليس مما ذكر                           جرهم. ب. خزاعة                   ج                     قريش أ.

 نظام الملكي :يكون نظام الحكم في ال .6

 د. ديمقراطي                          وراثي. أ. شورى                    ب. انتخاب                   ج

 ظهرت دولة سبأ ومعين وحمير في : .7

 د. عمان                            اليمن. أ. العراق                    ب. األردن                   ج

 المناذرى في : قامت دولة .8

 د. لبنان         شبه الجزيرة العربية.  ج                   العراقأ. بالد الشام                 ب. 

 من الممالك التي قامت في بالد الشام : .9

 كرجميع ما ذد.                             تدمر .أ. األنباط                     ب. الغساسنة                ج



 

 

 النظام القبلي يتولى رئاسته :  .10

 د. رئيس الوزراء                    شيخ القبيلة. أ. قاضي                      ب. ملك                      ج

 من المدن التي قامت في الحجاز : .11

 جميع ما ذكرد.                         الطائف. أ.  مكة                        ب. يثرب                    ج

 أطلق على يثرب بعد هجرة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( اسم :  .12

 د. ضاحية                          مدينة. أ. قرية                        ب. ريف                     ج

 أطلق على المعارك التي وقعت بين القبائل العربية : .13

 د. ليالي الغزو                    أيام العرب. ب. قتال                      ج  أ. معركة                   

 من المعارك التي وقعت بين القبائل العربية :  .14

 د. تبوك                       القادسية. ب. مؤتة                      ج         واحس والغبراءأ. 

 الشام هي :اإلمبراطورية التي احتلت العراق وبالد  .15

 د. الصينية                     الفارسية.  أ. البيزنطية                 ب. الرومانية                 ج

 اإلمبراطورية التي احتلت اليمن هي :  .16

 الفارسيةد.                        الصينية. أ. البيزنطية                 ب. الرومانية                 ج

 رت اإلمبراطورية اليونانية على أقليم الهالل الخصيب بقيادة :سيط  .17

 د. هيردوت                     قسطنطين. ج     اإلسكندر المقدونيب. يومبي                     أ. 

 حكمت اإلمبراطورية الرومانية في بالد الشام حتى الفتح :  .18

 د. البيزنطي                     اإلسالمي. ج           أ. اليوناني                   ب. الروماني      

 من مدن الحجاز التي نشأت بالقرب من ماء زمزم : .19

 د. عسير                        الطائف. ج                       مكةأ. يثرب                      ب. 

 تولى اإلشراف على مكة وإدارة شؤونها : .20

 د. عمرو بن العاص              قصي بن كالب.  ب. أبو سفيان                ج        أ. ابو طالب         

 اسم يطلق على من يقومون بإطعام الحجاج :  .21

 د. الدماية                       الحجاية.  ج                    الرفادةأ. السقاية                    ب. 

 ت يثرب :من القبائل اليهودية التي سكن  .22

 جميع ما ذكرد.                      بني قينقاع. أ. بني قريظة               ب. بني النظير               ج

 استقرب قبائل ثقيف في مدينة: .23

 د. نجران                             مكة. ب.  الطائف                  ج                      يثرب أ.

 م : 610تي حدثت بي العرب والفرس عام من المعارك ال  .24

 د. الفجار                             مؤتة. ج                    ذي قارأ.  واحس والغبراء        ب. 

 

 

 / صحح ما حتته خط الثالثالسؤال 

 .االنتخابكان الحكم في النظام الملكي عن طريق  (الوراثة) .1

 .البيزنطيةالشام اإلمبراطورية  سيطر على العراق وبالد (لفارسيةا) .2

 .بومبيتولى قيادة الحملة العسكرية من اليونان على منطقة الهالل الخصيب والشام هو  (اإلسكندر المقدوني) .3

 .القسطنطينيةعاصمة اإلمبراطورية الرومانية الغربية  (روما) .4



 

 

 .النمرودالملك الذي هدم الكعبة المشرفة هو  (ابرهة األشرم) .5

 إبراهيم الخليل.تولى قيادة قريش واإلشراف على مكة هو  (قصي بن كالب) .6

 .بدرأول معركة حدثت بين العرب والفرس هي معركة  (ذي قار) .7

 

 

 

 : الرابع / اكتب املصطلح املناسب السؤال 

 مجموعة من األفراد ينتمون إلى جِد واحد ويسكنون في منطقة معينة. (القبيلة) .1

 ويكون الحكم فيها وراثي. نظام يحكمه الملك( النظام الملكي) .2

 نظام يرأسه شيخ القبيلة وانتشرت عند القبائل العربية التي تنتقل من مكان ألخر.( النظام القبلي) .3

 سلسلة من المعارك والحروب والتي وقعت بين القبائل العربية. (أيام العرب) .4

 ( دولة مترامية األطراف والحدود تضم شعوب مختلفة.اإلمبراطورية) .5

 لة نشأت في واٍد ضيق قرب بئر زمزم.( دومكة) .6

 ( لفظ يطلق على كل من يقوم بإطعام الحجيج.الرقادة) .7

 ( لفظ يطلق على كل من يتولى سقاية الحجاج.السقاية) .8

 م.610( معركة حدثت بين العرب والفرس عام )ذي قار .9

 ملك الحيرة وقتل على يد الفرس. (النعمان بن المنذر) .10

 ضي فيه قريش أمورها والتشاور في قضايا الحرب.المكان الذي تق (دار الندوة) .11

 تولى قيادة مجلس دار الندوة. (قصي بن كالب) .12

 سكنتها قبيلتي األوس والخزرج وقبائل عمورية. (يثرب) .13

 سكنتها قبيلة ثقيف وهوزان وجماعة من قريش وبعض اليهود. (الطائف) .14

 

 

 من العمود )ب( :  السؤال اخلامس / ضع رقم العبارة يف العمود )أ( مبا يناسبها

 (  رئاسة الحرب.5القبيلة                                     ) .1

 ( تولى شؤون مكة.4)                                          جرهم .2

 ( العراق وبالد الشام.6معركة ذي قار                          ) .3

 أسه شيخ القبيلة.( ير7اللواء                                     ) .4

 ( سلسلة من المعارك والحروب التي وقعت بين القبائل العربية.8قصي بن كالب                         ) .5

 ( مجموعة من األفراد تنتمي إلى جد واحد ويسكن أفرادها في منطقة معينة.1الهالل الخصيب                        ) .6

 ( أول القبائل العربية التي سكنت مكة.2)      النظام القبلي                        .7

 ( وقعت بين العرب والفرس.3ايام العرب                               ) .8

 

 

 

 



 

 

  مب تفسر :/  السادسالسؤال 

 محاولة أبرهة األشرم هدم الكعبة. .1

 لتوجيه أنظار العرب الى الكعبة التي بناها في اليمن.السبب / 

 سكان يثرب.االقتتال والصراع بين  .2

 لعدم تجانس السكان واختالف مصالحهم وتنافسهم في السيطرة على األراضي الزراعية.السبب / 

 معركة ذي قار بين العرب والفرس. .3

 تسلط الفرس على القبائل العربية وقتلهم للنعمان بن المنذر,السبب / 

 ما النتيجة المترتبة على : .4

 م610أ. معركة ذي قار سنة 

 ار المسلمين على الفرس.انتصالنتيجة / 

 ب. عدم تجانس سكان يثرب.

 االختالف واالقتتال بينهم.النتيجة / 

 

  أذكر أهم مدن احلجاز  :/  السابعالسؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدن الحجاز

يثرب مكة الطائف



 

 

 إجابات الكتاب املدرسي
 

 :  رقم العبارة الواردة يف العمود األول أمام ما يناسبها يف العمود الثاني السؤال األول : ضع 

 ( إطعام الحجيج3لية                                )القب .1

 ( وقعت بين العرب والفرس5أيام العرب                          ) .2

 ( مجموعة من األفراد ينتمون الى جد واحد1الرفادة                               ) .3

 عت بين القبائل العربية( المعارك والحروب التي وق2جرهم                                ) .4

 ( أول القبائل العربية التي سكنت مكة4معركة ذي قار                     ) .5

 

 

 :  وضح املقصود باإلمرباطورية:  الثانيالسؤال 

 هي دولة مترامية األطراف والحدود تضم شعوبا  عديدة مختلفة في لغاتها وثقافتها.

 

 :  سها قصي بن كالب على حياة العرب قبل اإلسالمأستنتج الوظائف التي أس:  الثالثالسؤال 

 السقاية .1

 الرفادة .2

 اللواء .3

 الحجابة .4

 دار الندوة .5

 

 

 :  مب تفسر :  الرابعالسؤال 

 الصراع بين قبائل يثرب قبل اإلسالم. .1

 السبب / عدم تجانس السكان واختالف مصالحهم وتنافسهم على امتالك األراضي الزراعية.

 بة للعرب.أهمية معركة ذي قار بالنس .2

 السبب / أعادة هيبة العرب وتحقيق وحدتهم في وجه الفرس.

 



 

 

 الدرس الثالث: احلياة االقتصادية
 :  أجب )بنعم( أو )بال( حسب ما يناسبها من عباراتالسؤال األول / 

  ( مارس العرب قبل اإلسالم العديد من األنشطة االقتصادية.نعم) .1

 لوصول في تجارتهم خارج شبه الجزيرة.( لم يتمكن العرب قبل اإلسالم من اال) .2

 اشتهرت الطائف واليمن بزراعة النخيل والفاكهة لتوفر المياه, (نعم) .3

 تعتبر التجارة من أهم األنشطة االقتصادية التي مارسها العرب قبل اإلسالم. (نعم) .4

 التجارة الداخلية عملية تبادل السلع بين الدول المختلفة. (ال) .5

 ع من الدول المجاورة تسمى التصدير.عملية شراء السل (ال) .6

 استخدم العرب قبل اإلسالم في نقل تجارتهم اإلبل. (نعم) .7

 رحلة الشتاء والتي قام بها العرب قبل اإلسالم كانت باتجاه الشام. (ال) .8

 السوق الذي يقع شمال عكاظ يسمى سوق المحنة. (نعم) .9

 

 

 :  السؤال الثاني / اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 أول حرفة مارسها العرب قبل اإلسالم هي حرفة : .1

 الرعيد.                   التجارة  .أ. الزراعة                      ب. الصناعة                     ج

 المدينة التي اشتهرت بالزراعة في شبه الجزيرة العربية : .2

 د. اليمن                   الطائف .ج             أ. مكة                           ب. يثرب            

 من أهم األنشطة االقتصادية التي تميز بها العرب قبل اإلسالم هي : .3

 د. الرعي                  الزراعة .ج                       التجارةأ. الصناعة                     ب. 

 تسمى عملية البيع والشراء للسلع والخدمات : .4

 د. ليس مما ذكر                 الصناعة .ج                       التجارةأ. الزراعة                      ب. 

 تبادل السلع والخدمات داخل حدود الدولة يسمى : .5

 د. تجارة              تجارة عامة .ب. تجارة خارجية              ج                . تجارة داخليةأ

 ية تبادل السلع والخدمات خارج حدود الدولة :تسمى عمل .6

 د. تجارة              تجارة عامة .ج              تجارة خارجيةأ. تجارة داخلية                ب.  .7

 بيع السلع للدول المجاورة يسمى : .8

 د. تجارة عامة       تجارة داخلية       .ب. استيراد                       ج                       تصديرأ. 

 من وسائل النقل التي استخدمها العرب في تجارتهم قبل اإلسالم : .9

 اإلبلد.                      السفن .أ. القطارات                    ب. الطائرات                     ج

 ارتبط العرب قبل اإلسالم بعالقات تجارية مع األقاليم والدول المجاورة منها :  .10

 جميع ما ذكرد.                       الهند .أ. الفرس                        ب. الروم                          ج

 من المناطق التي وصل اليها العرب قبل اإلسالم في تجارتهم:  .11

 د. اليمن                      الهند .أ. العراق                        ب. مصر                         ج



 

 

 القبيلة التي لعبت دور مهم كوسيط تجاري في مكة المكرمة بين شمال وجنوب الجزيرة : .12

 د. األوس والخزرج                     جرهم .ب. قريظة                        ج                         قريشأ. 

 رحلة العرب التي توجهت إلى بالد الشام كانت في فصل :  .13

 د. الربيع                     الشتاء .ب. الخريف                      ج                       الصيف. أ

 كانت األسواق في شبه الجزيرة العربية بالقرب من : .14

 د. البحرين                        مكة .أ. الطائف                       ب. يثرب                         ج

 ن أشهر أسواق العرب في الجاهلية ................... ويقع شرف الطائف :م  .15

 د. حماة              دومة الجندل .ب. عجنة                         ج                         عكاظأ. 

 : الموسمان اللذان نظم فيها العرب الرحالت التجارية بين شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية هما  .16

 الشتاء والصيفد.          الخريف والشتاء .أ. الربيع والصيف            ب. الصيف والخريف          ج

 

 

 

 أكتب املصطلح املناسب : /  الثالثالسؤال 

 رحلة تجارية كانت قريش كل تسيرها كل عام إلى بالد الشام واليمن. (رحلة الشتاء والصيف) .8

 السلع بالبيع والشراء داخل حدود الدولة. عملية تبادل التجارة الداخلية() .9

 عملية تبادل السلع بالبيع والشراء خارج حدود الدولة. (التجارة الخارجية) .10

 تبادل السلع والخدمات بالبيع والشراء بهدف تلبية احتياجات الناس وتحقيق الربح. (التجارة) .11

 عملية بيع السلع للدول األخرى. (التصدير) .12

 اء السلع من الدول األخرى.عملية شر (اإلستيراد) .13

 من أشهر أسواق العرب ويقع إلى الشرق من الطائف. (سوق عكاظ) .14

 

 

 : الرابع / قارن بني التجارة الداخلية والتجارة اخلارجية من حيث املفهوم السؤال 

 التجارة الخارجية التجارة الداخلية

هي تجارة تتم داخل حدود الدولة , مثل نقل البضائع من 

 خانيونس غزة إلى

هي تبادل السلع مع الدول األخرى , مثل نقل البضائع من 

 فلسطين إلى مصر

 

 

 

 

 

 



 

 

 :  أذكر الطرق التي سلكها )مر منها( العرب يف جتارتهم قبل اإلسالمالسؤال اخلامس / 

 
 وهي أ. الطريق الشرقي الذي يصل عمان بالعراق.طرق برية /  .9

 لغربي الذي يصل اليمن بالشام.ب. الطريق ا                         

 .يصل شبه الجزيرة العربية بشرق أفريقيا قادما  من جنوب أسياالطريق البحرية /  .10

  ما هو دور قريش ومكة التجاري :/  السادسالسؤال 

 قامت قريش في مكة المكرمة بدور الوسيط التجاري بين شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها. .1

 لى مدار العام إلى اليمن والشام.نظمت رحلتين تجاريتين ع .2

 

 

  ما هي األنشطة االقتصادية التي مارسها العرب قبل اإلسالم  :/  السابعالسؤال 

 
 

  أذكر أسواق العرب قبل اإلسالم  :/  الثامنالسؤال 

 سوق عكاظ. .1

 سوق المجنة. .2

 سوق ذي الحجاز. .3

 سوق دومة الجندل. .4

 

 

ليةاألنشطة اإلقتصادية للعرب في الجاه

التجارة الصناعة الزراعةالرعي



 

 

 :   رب قبل اإلسالمأذكر صادرات وواردات الع/  التاسعالسؤال 

 الواردات الصادرات

الحجارة الكريمة , الفضة , الذهب , الطيب)العطور( , 

 الجلود

التوابل , البخور , الحرير , العاج , القمح , الزيت , 

 القرنفل

 

 : مب تفسر /  العاشرالسؤال 

 استقرار القبائل العربية في المناطق التي توفر فيها الماء والعشب. .1

 لممارسة حرفة تربية األغنام والماعز واإلبل.السبب / 

 اشتهار الطائف بممارسة الزراعة. .2

 لخصوبة التربة وتوفر المياه واعتدال المناخ.السبب / 

 توجه تجار قريش الى الشام صيفاً واليمن شتاًء.    .3

 مالئمة المناخ واختالف مواسم المحاصيل الزراعية من فصل ألخر.السبب / 

 اق بالقرب من مكة المكرمة.أقام العرب األسو .4

 ألنهم يبيعون ويشترون وعندما يأتي موسم الحج يحجون.السبب / 

 

 : صحح ما حتته خط /  احلادي عشرالسؤال 

 .مكة( المدينة التي تمتاز باعتدال مناخها في شبه الجزيرة العربية هي الطائف)  .1

 .الزراعةقبل اإلسالم ( من أهم األنشطة االقتصادية التي تميز بها العرب  التجارة)  .2

 هو بيع السلع للدول األخرى. االستيراد( التصدير)  .3

 والشتاء. الربيع( نظم العرب الرحالت التجارية بين شمال الجزيرة العربية وجنوبها في فصل الصيف)  .4

 .مكة( يقع سوق عكاظ شرق الطائف)  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إجابات الكتاب املدرسي
 

 : مز اإلجابة الصحيحة ضع دائرة حول رالسؤال األول : 

 ماذا تسمى عملية البيع والشراء للسلع والخدمات : .1

 د. تربية الحيوانات                     ج. التجارةأ. الزراعة                               ب. الصناعة                         

 يرة العربية وجنوبها:. ما المدينة التي قامت بدور الوسيط التجاري بين شمال شبه الجز2

 ب. يثرب                               ج. الطائف                     د. دومة الجندل                                    . مكةأ

 .ما الفصالن اللذان نظم فيهما العرب الرحالت التجارية بين شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها:3

 د. الصيف والشتاءب. الصيف والخريف                ج. الشتاء والربيع                               أ. الربيع والصيف   

 

 

 : أبني أهم األنشطة االقتصادية التي مارسها العرب قبل اإلسالم:  الثانيالسؤال 

 الزراعة                   د. التجارة. أ. الرعي                                  ب. الصناعة                           ج.

 

 

 :  أقارن بني التجارة الداخلية والتجارة اخلارجية من حيث املفهوم:  الثالثالسؤال 

 التجارة الخارجية التجارة الداخلية

هي تجارة تتم داخل حدود الدولة , مثل نقل البضائع من 

 غزة إلى خانيونس

ثل نقل البضائع من هي تبادل السلع مع الدول األخرى , م

 فلسطين إلى مصر

 

 

 : الرابع : أعدد أهم أسواق العرب قبل اإلسالم السؤال 

 سوق عكاظ. .1

 سوق المجنة. .2

 سوق ذي الحجاز. .3



 

 

 سوق دومة الجندل. .4

 

 

 : اخلامس : أبني عالقات العرب التجارية مع دول اجلوار قبل اإلسالم السؤال 

 ليم والدول المجاورة لهم كالفرس والهنود.ارتبط العرب بعالقات تجارية مهمة مع األقا .1

 كانت عالقتهم بدول الجوار عالقات طيبة. .2

 

 

 : السادس : أوضح دور مكة التجاري قبل اإلسالم السؤال 

 بز دورها كوسيط تجاري بين شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها.

 

 

 : السابع : مب خيتلف سوق عكاظ عن أسواقنا التجارية اليوم السؤال 

 كانت سوق تجارية واجتماعية وأدبية.

 

 

 

 : الثامن : أجب بنفسك السؤال 

 داللة وجود األسواق التجارية النشطة في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم ؟ .أ

 السبب / .................................................................................................. .

 لتي دفعت تجار قريش إلى التوجه صيفا  إلى الشام وشتاء  إلى اليمن ؟األسباب ا .ب

 . مالئمة المناخ.1

 .اختالف مواسم المحاصيل الزراعية.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدرس الرابع: احلياة االجتماعية والثقافية
 : أكتب املفهوم املناسب السؤال األول / 

 ة تجمعهم خصائص مشتركة.( مجموعة من األفراد يعيشون في بقعة جغرافيالمجتمع) .1

 (  اللبنة األساسية في المجتمع العربي في اإلسالم.األسرة) .2

  هم كانوا في األصل رقيق ثم اعتنقوا اإلسالم. (الموالي) .3

 أسرى الحرب والذين جاؤوا من بالد أجنبية. (الرقيق) .4

 هم أبناء القبيلة من العرب. (األحرار) .5

 الناس على القيام بها بشكل متكرر. األمور والمسائل التي اعتاد (العادات) .6

 االنتساب إلى شيء والتمسك به. (األنتماء) .7

 

 

 : السؤال الثاني / اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني 

 المكون األساسي في المجتمع واللبنة األولى في المجتمع العربي قبل اإلسالم : .1

 العشيرةد.                    األسرة .ج            أ. القبيلة                      ب. المجتمع         

 

 

 صحح ما حتته خط: /  الثالثالسؤال 

 أعلى الفئات في المجتمع العربي قبل اإلسالم. الموالي( يعتبر األحرار) .1

 هم أسرى الحرب أو الذين جلبوا من بالد أجنبية كالحبشة. األحرار الرقيق() .2

 .الصحراءفي اليمن سكن العرب الحضر  (البيوت والقصور) .3

 والصوف. الحجارةسكن العرب البدو بيوتاً من  (الشعر) .4

 

 

 : الرابع / أكمل املخطط التايل مبا يناسبه  )أجب بنفسك( السؤال 

 
 

 

 

المجتمعخصائص



 

 

 : أتأمل الواقع من حويل وأعطي أمثلة على جتمعات بشرية )أجب بنفسك(السؤال اخلامس / 

1. . .............................. 

2. ....... ........................ 

3. . .............................. 

 وازن بي حياة شخص يعيش منفردًا وشخص أخر يعيش ضمن اجلماعة )أجب بنفسك(  /  السادسالسؤال 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

  أقرأ النص ثم أجب عما يليه )أجب بنفسك(: /  السابعالسؤال 

 يسقط وأخر من الحرية ..... ومن جهة أخرى كانت تعاني من الظلم()أما المرأة فقد تمتعت من جهة 

 نبين وضع المرأة قبل اإلسالم. .1

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 وازن بين حقوق المرأة قبل وبعد اإلسالم. .2

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

 

 )أجب بنفسك( مب تفسر  :/  الثامنالسؤال 

 كان اختيار شيخ القبيلة عند العرب قبل اإلسالم يتم حسب عدة معايير. .5

 السبب / ............................................................................................

 .االنتماء للوطن هو أسمى أنواع االنتماء .6

 السبب / ............................................................................................

 يعد االنتماء من القيم النبيلة في المجتمع . .7

 السبب / ............................................................................................

 

 

 )أجب بنفسك(:   أكمل الفراغ/  التاسعالسؤال 

 من القبائل العربية المشهورة قريش و ................. , .................... , ................... . .1



 

 

 : قارن بني حياة العرب احلضر والبدو قدميًا من خالل اجلدول األتي /  العاشرالسؤال 

 العرب الحضر العرب البدو وجه المقارنة

   ان التواجدمك

   شكل البناء

 

 )أجب بنفسك(: أكمل املخطط مبا يناسبه /  احلادي عشرالسؤال 

 

 

 

 

أكمل اجلدول االتي / أذكر عادات اجيابية وأخرى سلبية كانت موجودة قدميًا يف /  الثاني عشرالسؤال 
 )أجب بنفسك(: اجملتمع العربي قبل اإلسالم 

 

 عادات سلبية عادات إيجابية

  

  

  

 

 

 

ن
ط
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 ل
اء

تم
إلن

 ا
ر
اه

ظ
م

.

.

.



 

 

 )أجب بنفسك(: وازن بني االنتماء للقبيلة سابقًا واالنتماء للوطن حديثًا :  الثالث عشرالسؤال 

 االنتماء للقبلية / .1

 االنتماء للوطن / .2

 )أجب بنفسك(: أجب ) بنعم ( أو )بال( حسب ما يناسبها من عبارات :  الرابع عشرالسؤال 

 ي تؤدي إلى تفكك المجتمع.)    ( يعد االنتماء من القيم النبيلة الت .1

 )    ( يساعد االنتماء أفراد المجتمع في مواجهة المشكالت والتحديات التي تواجههم. .2

 على ذلك وضح :  اخلامس عشرالسؤال 
ً
تتعدد أشكال االنتماء لألسرة والقرية واملدينة والوطن ، بناء

 )أجب بنفسك(: املقصود باالنتماء للوطن 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

تنتشر التجمعات البدوية يف مناطق عديدة يف فلسطني ، ويتعرض السكان البدو :  السادس عشرالسؤال 
 )أجب بنفسك(: يف هذه املناطق إىل انتهاكات مستمرة 

 أبين مناطق انتشار البدو في فلسطين. .1

..................................................................................................................................................... 

 أوضح أهم االنتهاكات التي يتعرض لها البدو في فلسطين. .2

........................................................................................................................................... 

 أقترح حلوال  من شأنها التخفيف عن معاناة البدو في فلسطين. .3

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 : من خالل اجلدول التايل / أذكر عادات اجيابية وأخرى سلبية موجودة يف جمتمعنا :  السابع عشرالسؤال 

 عادات سلبية عادات إيجابية

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سيإجابات الكتاب املدر
 

 : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة السؤال األول : 

 ماذا يطلع على األفراد الذين كانوا في األصل رقيقاً ثم اعتنقوا اإلسالم في المجتمع القبلي قبل اإلسالم: .1

 د. العبيد   ب. األحرار                         ج. الرقيق                                               المواليأ. 

 ما التجمع الذي يعد اللبنة األولى في المجتمع العربي قبل اإلسالم : .2

 ب. العشيرة                          ج. القبيلة                     د. القرية                              األسرةأ. 

 : األتية تعد من العادات السلبية عند العرب قبل اإلسالم تأي العادا .3

 العصبية القبليةأ.  البطولة                            ب. الكرم                             ج.  الشجاعة                  د. 

 ما اإلجراءات التي يتخذها االحتالل الصهيوني تجاه التجمعات البدوية الفلسطينية : .4

                         التضييق عليهم بهدف تهجيريهم وترحيلهمب.     أ. توفير مساكن مالئمة لهم                          

 ج. تقديم الدعم لهم                                        د. تحسين أوضاعهم االقتصادية

 ما شكل االنتماء الذي يتجلى عندما نحافظ على الممتلكات العامة : .5

 د. االنتماء للقرية            االنتماء للوطنب. االنتماء لألسرة                 ج. أ. االنتماء للقبيلة                     

 

 

 : أوضح املقصود بكل من:  الثانيالسؤال 

 مجموعة من الناس تعيش في منطقة جغرافية تربطهم رابطة القرابة والدم. /القبيلة  .1

 م واألبناء وجميعهم يسكنون في بيت واحد.اللبنة األولى في المجتمع التي تتكون من األب واأل /األسرة  .2

مجموعة من األفراد يعيشون في منطقة جغرافية محددة تجمعهم خصائص مشتركة كاللغة والعادات  /المجتمع  .3

 والتقاليد.

 

 : نستنتج مظاهر انتمائنا لوطننا فلسطني :  الثالثالسؤال 

 الحفاظ على الممتلكات العامة. .1

 ة والخيرية.المشاركة في األعماء التطوعي .2

 احترام العادات والتقاليد واألعراف والرموز الوطنية , كالنشيد والعلم وااللتزام بالقوانين. .3



 

 

 : نذكر أهم العادات اإلجيابية عند العرب قبل اإلسالم:  الرابعالسؤال 

 الكرم .1

 الوفاء .2

 الصدق .3

 الصبر .4

 احترام الجار .5

 اغاثة الملهوف .6

 احترام الجار .7

 احترام كبار السن. .8

 

 

 : تطبيقي  نشاط

 

 

 

 



 

 

 : نشاط تطبيقي : رتب الفئات االجتماعية يف اهلرم التايل حسب مكانتها االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلحرار

الموالي

الرقيق



 

 

 / نشأة الدولة اإلسالمية الوحدة الرابعة
 الدرس األول / ظهور اإلسالم يف مكة

 :  أجب )بنعم( أو )بال( حسب ما يناسبها من عباراتالسؤال األول / 

 عام. 40( بلغ عمر الرسول )صلى هللا عليه وسلم( عند نزول الوحي جبريل عليه السالم نعم) .1

 (  الهجرة األولى للمسلمين كانت إلى المدينة المنورة.نعم) .2

 م.2008فرض اإلحتالل الصهيوني على قطاع غزة الحصار عام  (نعم) .3

 يسود المناخ المداري في أثيوبيا وتسقط أمطارها صيفاً. (نعم) .4

 سلم النجاشي وفد قريش المسلمين الذين هاجروا إليه. (ال) .5

 يعد الحصار في القانون الدولي وسيلة من وسائل الحرب. (نعم) .6

 استمر حصار قريش لبني هاشم عام واحد فقط. (ال) .7

 انتهى الحصار على بني هاشم عن طريق بني هاشم.( ال) .8

 ألهمية بعد مكة.تعد المدينة المنورة المدينة الثانية من حيث ا ( نعم) .9

 تسكن المدينة المنورة قبيلتي األوس والخزرج.( ال) .10

 تعد المدينة المنورة من أبعد المدن عن مكة المكرمة. ( ال) .11

 أسري بالرسول )صلى هللا عليه وسلم( من القدس إلى المسجد الحرام. (ال) .12

 القبلة األولى للمسلمين هي المسجد األقصى. (نعم) .13

 مس ليلة اإلسراء والمعراج.فرضت الصلوات الخ (نعم) .14

 الحائط الذي ربط به الرسول )صلى هللا عليه وسلم( دابته يسمى البراق. (نعم) .15

 نام في فراِش الرسول )صلى هللا عليه وسلم( ليلة الهجرة إلى المدينة المنورة عبد الرحمن بن عوف. (ال) .16

 ( أول مسجد بني في اإلسالم مسجد قباء.نعم) .17

 كفار قريش سراقة بن مالك. ( لحق بالرسول مننعم) .18

 : السؤال الثاني / اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني 

 كان الرسول )صلى هللا عليه وسلم( يتعبد في غار: .1

 ج. كهف                   د. ليس مما ذكر                     حراءأ. ثور                    ب. 

 ه وسلم( وعمره ............. عاماً :نزل الوحي على الرسول )صلى هللا علي .2

 ج. سبعة وعشرون      د. ثمانية وخمسون                  أربعونأ. ثالثون                 ب. 

 نزل الوحي على الرسول )صلى هللا عليه وسلم( وهو في : .3

 غار ثور د.            غار حراءأ. الكهف                 ب. البيت                     ج. 

 أمر الوحي الرسول )صلى هللا عليه وسلم( بدعوة الناس إلى: .4

 )أ+ب( معا  أ. عبادة هللا              ب. نبذ عبادة األصنام       ج. عبادة النار           د. 

 اتخذ الرسول )صلى هللا عليه وسلم( ............ مقراً للدعوة : .5

 د. بيته           دار األرقم بن األرقمج.                  أ. المسجد                ب. الغار     

 أول من أمن مع الرسول )صلى هللا عليه وسلم( من الرجال : .6

 د.علي بن أبي طالب     أبو بكر الصديقأ. عمر بن الخطاب    ب. عثمان بن عفان         ج. 



 

 

 أول من أمن مع الرسول )صلى هللا عليه وسلم( من النساء : .7

 ب. عائشة بنت أبي بكر    ج. ماريا القبطية         د. أم سلمة   ديجة بنت خويلدخأ. 

 أول من أمن مع الرسول )صلى هللا عليه وسلم( من الموالي : .8

 ج. مصعب بن عمير    د. ليس مما ذكر          زيد بن الحارثة أ. سلمان الفارسي      ب.

 

 عام : استمرت الدعوة السرية للرسول ............ .9

 ج.  خمسة أعوام         د. سبعة أعوامثالثة أعوام               أ. عامان                 ب. 

 عندما أعلن الرسول )صلى هللا عليه وسلم( الدعوة العلنية صعد إلى جبل : .10

 الصفأ. أحد                     ب. تهامة                      ج. عسير                  د. 

 قائل العبارة ) صبراً أل ياسر فإن موعدكم الجنة( هو :  .11

 الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  أ. أبو بكر                ب. عمر بن الخطاب         ج. عمار بن ياسر       د.  

 قتل عمار بن ياسر على يد .......................... المشرك : .12

 أبو جهلن                  ج. أبو لهب              د. أ. أبو طالب              ب. أبو سفيا

 الهجرة األولى للمسلمين كانت بإتجاه : .13

 د. ليس مما ذكرالحبشة                 أ. المدينة                 ب. الطائف                     ج.

 تقع الحبشة بالنسبة لمكة :  .14

 ج. جنوب شرق         د. شمال غرب       جنوب غرب        أ. شمال شرق           ب. 

 تقع الحبشة )أثيوبيا( في الجهة .............. من قارة أفريقيا : .15

 ج. الغرب                د. الجنوبالشرق                        أ. شمال شرق           ب.

 عاصمة الحبشة )أثيوبيا( ............ : .16

 د. النوبةأديس أبابا            بورسودان                  ج. أ. اكسوم                  ب. 

 يفصل الحبشة عن البحر األحمر : .17

 د. تشاد                 ارتيريا أ. السودان                ب. الصومال                   ج. 

 ملك الحبشة الذي حمى المسلمين ورفض تسليمهم لقريش : .18

 ب. المقوقس                    ج. كسرى                  د. النمرود                النجاشيأ. 

 من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة وزوجته بنت الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  : .19

 عثمان بن عفانأ. عمر بن الخطاب     ب. طلحة بن عبيد هللا          ج. أبو بكر الصديق      د. 

 من الدعوة اإلسالمية بالسرية والكتمان خوفاً من : اتسمت المرحلة األولى .20

 ب. حفاظاً على تجارة العرب                                        أذى قريشأ. 

 ج. خوفاً على تجارة قريش                       د. خوفاً على تجارة مسلمي مكة

 : وسيلة من وسائل الحرب فرضها الكيان الصهيوني على قطاع غزة .21

 ج. ادخال األدوية         د. احترام حقوق اإلنسان                    الحصارأ. فتح المعابر             ب. 

 استمر الحصار الذي فرض على المسلمين في شعب أبي طالب : .22

 ج. خمسة أعوام          د. لم يفرض                 . ثالثة أعوامأ. عامين                   ب

 الصحيفة التي كتبتها قريش لمقاطعة بني هاشم في : علقت .23

 د. الطائف                    مكةأ. السوق                   ب. المدينة                       ج. 

 فرض اإلحتالل الصهيوني على الشعب الفلسطيني : .24

 ائب     د. اللعبب. دخول األدوية              ج. زيادة الضر                 الحصارأ. 

 فرض الحصار على قطاع غزة منذ عام : .25

 2010د.                 2009ج.                       2008 ب.                   2007أ. 



 

 

 تبعد الطائف عن مكة قرابة : .26

 كم400د.                 كم100 كم                     ج.300كم                  ب. 200أ. 

 الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  في الذهاب إلى الطائف لنشر الدعوة اإلسالمية : رافق .27

 ب. مصعب بن عمير         ج. عبد الرحمن بن عوف        د. الزبير بن العوام         . زيد بن الحارثةأ

 المدة التي قضاها الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  وهو يدعو اهله إلى اإلسالم : .28

 ج. شهر                   د. عامعشرة أيام                 أيام                 ب. أ. ثالثة 

 المناخ السائد في دولة أثيوبيا : .29

 ج. القطبي                د. المداري                      الجافأ. المعتدل                   ب. 

 قصى في:أسرى هللا برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد األ .30

 للبعثة 7رجب /  27للبعثة     د.  9رجب /  27للبعثة     ج.  13رجب / 27ب. للبعثة     11رجب / 27أ. 

 فرضت الصلوات الخمس على المسلمين في: .31

 د. ال شيئليلة اإلسراء والمعراج      أ. ليلة البعثة                ب. ليلة الهجرة                 ج. 

 ألولى :قبلة المسلمين ا .32

 ج. المدينة                   د. الطائف                      القدس أ. المسجد الحرام          ب. 

 يسمى الحائط الغربي للقدس  بحائط: .33

 ج. الخليل                   د. القدس                      البراق أ. العمود                    ب. 

 لى عام .................... للبعثة :حدثت بيعة العقبة األو .34

 ب. الحادية عشر               ج. السادسة عشر          د. الثالثة عشرالثانية عشر              أ. 

 حدثت بيعة العقبة الثانية في موسم : .35

 د. الصيف ج. الشتاء                                           الحجأ. السوق                     ب. 

 جاء وفد من أهل يثرب يدعو الرسول )صلى هللا عليه وسلم( إلى : .36

 ج. مواجهة قريش          د. ال شيء مما ذكر             الهجرة للمدينةأ. البقاء في مكة            ب. 

 رافق الرسول )صلى هللا عليه وسلم( في هجرته من مكة إلى المدينة : .37

 ب. عثمان بن عفان           ج. علي بن أبي طالب     د. زيد بن الحارثة         أبو بكر الصديقأ. 

 الدليل الذي رافق الرسول )صلى هللا عليه وسلم( في الهجرة من مكة إلى المدينة : .38

 د. مالك بن حويرة        عبد هللا بن اريقطأ. عبد الرحمن بن عوف       ب. سراقة بن مالك         ج. 

 صحح ما حتته خط: /  الثالثالسؤال 

 مكة المكرمة. شماليقع غار حراء  (جنوب) .1

 .سراقة بن مالكدليل الرسول )صلى هللا عليه وسلم( في الهجرة من مكة إلى المدينة  (عبد هللا بن اريقط) .2

 عام.11 استمرت الدعوة السرية للرسول )صلى هللا عليه وسلم( إلى اإلسالم (ثالثة اعوام) .3

 .قباءل ) صلى هللا عليه وسلم ( بعد خروجه من مكة إلى المدينة إلى لجأ الرسو (غار ثور) .4

 للبعثة. العاشرة( حدثت بيعة العقبة الثانية في السنة الثانية عشر) .5

 .الحرام( القبلة األولى للمسلمين هي المسجد القدس) .6

 : الرابع / أكتب املفهوم السؤال 

 فسية أو جسدية لألخرين.كل عمل مقصود يسبب أالما  او معاناة  ن /التعذيب  .1

 عملية حربية تمارسها قوة معينة ضد مجموعة ضعيفة من الناس بهدف إخضاعها. /الحصار  .2



 

 

حدث تاريخي اسالمي بايع فيه مجموعة من األنصار النبي محمد )صلى هللا عليه  /بيعة العقبة األولى  .3

 وسلم( على نصرته , وسميت بذلك ألنها كانت في منطقة العقبة.

 : وفق بني اجملموعة )أ( وما يناسبها من اجملموعة )ب(اخلامس /  السؤال

 ( أديس ابابا6دليل الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( في الهجرة من مكة للمدينة                    ) .11

 جحش ( سمية بنت7) حدثت بيعة العقبة الثانية في عام                                                           .12

 ( ثالثة سنوات8)  تحول اسم يثرب بعد هجرة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( الى                     .13

 ( عبد هللا بن اريقط1) لجأ الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( بعد هجرته من مكة إلى المدينة إلى           .14

 ( الثانية عشر للبعثة2)                        أول قبلة توجه لها المسلمون في صالتهم                          .15

 ( المدينة المنورة3عاصمة دولة أثيوبيا هي                                                                     ) .16

 اء( غار حر4أول شهيدة في اإلسالم هي                                                                  ) .17

 ( القدس5استمرت الدعوة السرية حوالي                                                             ) .18

 )( عشر سنوات                                                                                                    

 

 

 :الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(ها قريش يف مقاومة دعوة ما هي األساليب التي أتبعت/  السادسالسؤال 

 التعذيب. .1

 التضييق عليه. .2

 الحصار. .3

 اتهام الرسول )صلى هللا عليه وسلم( بأنه شاعر وكاهن ومجنون. .4

 المقاطعة. .5

  أقرأ النص ثم أجب عما يليه:/  السابعالسؤال 

 



 

 

 .كيف وصل الرسول )صلى هللا عليه وسلم( إلى الطائف .1

 دميه.مشيا  على ق

 ما األسباب التي دفعت الرسول )صلى هللا عليه وسلم بالتوجه إلى الطائف ؟ .2

 دعوة أهلها إلى اإلسالم.

 ما هي األسباب التي اتبعها أهل الطائف لمقاومة دعوة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( ؟ .3

 ه.حرضوا على سفك دمه , السب والشتم , حرضوا صبيانهم وعبيدهم على القاء الحجارة علي

  مب تفسر  :/  الثامنالسؤال 

 .بدأ الرسول )صلى هللا عليه وسلم( الدعوة اإلسالمية سرا   .1

 السبب / خوفا  من ايذاء قريش والتصدي له.

 .أعلن الرسول )صلى هللا عليه وسلم الدعوة اإلسالمية  .2

 السبب / استجابة ألمر هللا.

 .أمر الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( بالهجرة إلى الحبشة .3

 السبب / الشتداد أذى قريش للمسلمين.

 اختيار الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( الحبشة للهجرة إليها . .4

الرسول )صلى هللا السبب / أ. أهلها يعتنقون الديانة المسيحية , ب. فيها ملٌك ال يظلم عنده أحد , ج. رغبة 

 في تأمين الدعوة اإلسالمية. عليه وسلم (

 .مقاطعة قريش لبني هاشم .5

السبب / .ألنه يعارض دين أبائهم وأجدادهم , خوفا  من أن يؤدي دين محمد إلى الحاق الضرر بتجارتهم , 

 وخوفا  من أن يؤدي إلى ضياع مكانتهم بين القبائل.

 اقامة االحتالل الصهيوني الحواجز العسكرية والسيطرة على المعابر والحدود . .6

 , عزل فلسطين عن العالم الخارجي.السبب / عزل محافظات الوطن بعضها عن بعض 

 قطع االحتالل الصهيوني الكهرباء والماء والغاز والوقود وعائدات الضرائب عن الفلسطينيين بغزة . .7

 السبب / التضييق على الفلسطينيين وتركيعهم.

 فرض االحتالل الصهيوني الحصار على مدينة القدس وعزلها عن محافظات الوطن . .8

 ا إليه.السبب / للتمهيد لضمه

 توجه الرسول )صلى هللا عليه وسلم( الى مدينة الطائف. .9

السبب / لدعوة أهلها إلى اإلسالم , المدينة الثانية بعد مكة في شبه الجزيرة العربية , تعد من المراكز 

 المهمة من حيث الكثافة والتجار , قربها من مكة المكرمة.

 لحرام إلى المسجد األقصى.أسري بالرسول )صلى هللا عليه وسلم( من المسجد ا .10

 في وقت اشتد فيه ايذاء قريش للرسول. الرسول )صلى هللا عليه وسلم (السبب / تثبيتا  لموقف 

 تسمية حائط البراق بهذا اإلسم . .11

 في رحلته وربطها في هذا الحائط. الرسول )صلى هللا عليه وسلم (السبب / نسبة الى الدابة التي ركبها 

 للبعثة . 11الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( بيعة العقبة األولى عام عقد قبيلة األوس مع  .12

 السبب / لعقد تحالف مع قريش ضد اخوانهم من الخزرج.

 توقيع وفد من أهل يثرب وعقد بيعة العقبة الثانية مع الرسول )صلى هللا عليه وسلم (. .13

 السبب / لدعوته للهجرة إلى يثرب.



 

 

 ( في هجرته من مكة إلى المدينة . نجاح الرسول )صلى هللا عليه وسلم .14

السبب / توفيق هللا ورعايته للرسول , التخطيط الجيد , التوكل على هللا والسرية التامة التي احاط بها 

 يه وسلم( المرافقين له في الهجرةالرسول , حسن اختيار الرسول )صلى هللا عل

 

 

 إجابات الكتاب املدرسي
 

 : مز اإلجابة الصحيحة ضع دائرة حول رالسؤال األول : 

 لماذا اتسمت المرحلة األولى من الدعوة اإلسالمية بالسرية والكتمان: .1

 ب. حفاظاً على تجارة العرب تجنبا  ألذى قريش                              أ. 

 ج. خوفاً على تجارة قريش                       د. خوفاً على تجارة مسلمي مكة     

 ت بيعة العقبة الثانية :في أي عام كان .2

 السنة الثالثة عشر للهجرةد.       ج. السنة الثامنة للهجرة    ب. السنة السابعة للهجرة         أ. السنة األولى للهجرة

 إلى أين أسري برسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ؟ : .3

 د. الحرم اإلبراهيميمسجد األقصى                  الج.                  ب. المسجد الحرام            أ.  المسجد النبوي 

 ما أول مكان لجأ إليه الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( بعد خروجه من مكة مهاجراً إلى المدينة : .4

 عبد. خيمة أم مد              ج. قباء                     غار حراء                     ب.           أ. غار ثور           

 ما أول قبلة توجه لها المسلمون في صالتهم : .5

 د. يثرب         ج. المدينة المنورة            القدس                           ب.    أ. مكة                        

 ما المدة التي قضاها رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( في الطائف يدعو أهلها إلى اإلسالم : .6

 د. عام                     ج. شهر            عشرة أيام                      ب.                      أيامأ. ثالثة 

 ما المناخ الغالب في دولة أثيوبيا ؟ : .7

 المداري الموسميد.                               القطبيج.        ب. االستوائي                              أ. المعتدل الجاف

 كم تبلغ المسافة بين مكة والطائف تقريباً ؟ : .8

 كم150د.                           كم  100 ج.          كم                 750ب.                         كم50أ. 



 

 

 : أوضح املقصود بكل من:  الثانيالسؤال 

 فة من الناس بهدف إخضاعها.عملية حربية تمارسها قوة معينة ضد مجموعة ضعي /الحصار  .1

 .لألخرينكل عمل مقصود يسبب أالما  او معاناة  نفسية أو جسدية  /التعذيب  .2

حدث تاريخي اسالمي بايع فيه مجموعة من األنصار النبي محمد )صلى هللا عليه  /بيعة العقبة األولى  .3

 وسلم( على نصرته , وسميت بذلك ألنها كانت في منطقة العقبة.

 

 : أبني مراحل الدعوة اإلسالمية :  الثالثالسؤال 

 المرحلة السرية. .4

 المرحلة العلنية. .5

 : أحدد املوقع اجلغرايف لدولة أثيوبيا ) احلبشة( :  الرابعلسؤال ا

 

 تقع شرق قارة أفريقيا .1

 

 

 

 

 

 أثيوبيا( ؟.  / أمر الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( املسلمون باهلجرة إىل احلبشة ) 1السؤال اخلامس / أفسر 

 إشتداد أيذاء قريش للمسلمين. .1

 أهلها يعتنقون الديانة المسيحية. .2

 ألنها يوجد بها ملك عادل. .3

 كسب التأييد للدعوة اإلسالمية. .4

 شبه الجزيرة العربية إلى اإلسالمإستمالة جماعات جديدة خارج  .5

 .  / جناح اهلجرة النبوية إىل يثرب.2فسر أ

 صلى هللا عليه وسلم(.توفيق هللا ورعايته للرسول )  .1

 التخطيط الجيد. .2

 التوكل على هللا. .3

 السرية التامة التي احاط بها الرسول )صلى هللا عليه وسلم( في الهجرة. .4

 حسن اختيار الرسول )صلى هللا عليه وسلم( للمرافقين معه في الهجرة. .5



 

 

 : عب الفلسطيني لسؤال السادس / أناقش أشكال احلصار الذي يفرضه االحتالل الصهيوني على الشا

 اقامة الحواجز العسكرية. .1

 السيطرة على المعابر والحدود. .2

 قطع الماء والكهرباء. .3

 منع أمدادات الغاز والوقود. .4

 حجز عائدات الضرائب الفلسطينية. .5

 حصار على مدينة القدس لضمها. .6

 حصار على قطاع غزة من البر والبحر والجو. .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مية يف املدينة املنورةالدرس الثاني: نشأة الدولة اإلسال

 :  أجب )بنعم( أو )بال( حسب ما يناسبها من عباراتالسؤال األول / 

 ( أول دستور مدني في اإلسالم هو بناء المسجد.ال) .1

  (  يتكون مجتمع المدينة من فئة إجتماعية واحدة.ال) .2

 أول مسجد بني في اإلسالم هو مسجد قباء. (نعم) .3

 مغادرة اليهود من المدينة.وثيقة المدينة تنص على  (ال) .4

 الرسول )صلى هللا عليه وسلم( سبعة وعشرون غزوة.بلغ عدد غزوات  (نعم) .5

 الرسول )صلى هللا عليه وسلم( بغزوة بدر إلضعاف قوة قريش التجارية.قام  (نعم) .6

 يقع جبل أحد شمالي المدينة المنورة. (نعم) .7

 رقية للمدينة.حفر الخندق حول المدينة في الجهة الشمالية الش( ال) .8

 فتحت مكة في العام الثامن للهجرة. ( نعم) .9

 من نصوص صلح الحديبية وقف الحرب بين المسلمين وقريش لمدة عشر سنوات.( نعم) .10

 أول من رفع اآلذان في مكة بعد فتحها مصعب بن عمير. ( نعم) .11

 

 

 : السؤال الثاني / اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني 

 ............. بعد هجرة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( إليها:عرفت يثرب باسم . .1

 ج. عسير                   د. منىالمدينة                     أ. الطائف                    ب. 

 كان مجتمع المدينة يتكون من  : .2

 جميع ما ذكرأ. المهاجرين                ب. األنصار                     ج. اليهود                  د. 

 السكان األصليون للمدينة المنورة هم : .3

 ب. قريش                        ج. بنو هاشم             د. بني عبد منافاألوس والخزرج        أ. 

 هو مسجد : أول مسجد بني في اإلسالم .4

 د. النبويقباء                   أ. الحرام                     ب. األقصى                      ج. 

 أول دستور وضع في اإلسالم هو  : .5

 ب. بناء المساجد                ج. تحطيم األصنام      د. مهادنة اليهودوثيقة المدينة              أ. 

 سول )صلى هللا عليه وسلم( :بلغ عدد غزوات الر .6

 غزوة 12د.غزوة            27غزوة                    ج.  17أ. ثالثة عشرة غزوة       ب. 

 بلغ عدد سرايا الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  : .7

 سرية 83سرية            د.  45ج. سرية                     38سرية                 ب.  28أ. 

 غزوات الرسول هي غزوة :من أشهر  .8

 ب. أحد                            ج. بني المصطلق      د. بنو قينقاعبدر الكبرى               أ. 

 اطلق على المناوشات التي لم يشترك فيها الرسول )صلى هللا عليه وسلم( : .9

 د. جوقةرية              سأ. غزوة                      ب. قتال                            ج.  



 

 

 حدثت غزوة بدر الكبرى في السابع عشر من رمضان من السنة  : .10

 . السابعة للهجرةد الثانية للهجرة    أ. الثالثة للهجرة             ب. الرابعة للهجرة               ج. 

 وقعت غزوة أحد في العام ............... للهجرة :  .11

 ج. الرابع               د.  الخامس  الثالث                        ب.          أ. الثاني               

 حدثت غزوة الخندق في العام ................. للهجرة  : .12

 ب. الثالث                       ج. السادس             د. السابعالخامس                      أ. 

 جهة :حفر الخندق حول المدينة في ال .13

 د. الجنوبيةالشمالية            أ. الشرقية                      ب. الغربية                      ج. 

 أشار على الرسول )صلى هللا عليه وسلم( بحفر الخندق حول المدينة  :  .14

 ير بن العوامج. عبد الرحمن بن عوف     د. الزبسليمان الفارسي          أ. عمر بن الخطاب           ب. 

 نقضت قريش صلح الحديبية بالهجوم على قبيلة : .15

 ج. قحطان              د. نجرانبني خزاعة                 أ. بني هاشم                    ب. 

 ما نوع الصخور التي يتكون منها جبل أحد : .16

 لية                د. رخامج. رم                    جرانيتيه أ. كلسية                        ب. 

 

 صحح ما حتته خط: /  الثالثالسؤال 

 .الرسول )صلى هللا عليه وسلم(هي التي لم يشترك بها  المعركة( السرية) .1

 هو توحيد صف المسلمين وتحقيق الوحدة بينهم. التضامن المؤاخاة() .2

 .قباءأول دستور وضع في اإلسالم هو  (وثيقة المدينة) .3

 غزوة. 28)صلى هللا عليه وسلم( غزوات  بلغ عدد (غزوة 27) .4

 .عمر بن الخطاب)صلى هللا عليه وسلم( بحفر الخندق حول المدينة ( أشار على سلمان الفارسي) .5

 .رجب( حدثت معركة بدر في شهر رمضان) .6

 .الكلسية( يتكون جبل احد من الصخور الجرانيتية) .7

 أبو سفيان.على المسلمين وكان سبب في هزيمتهم هو  ( قائد المشركين في غزوة أحد والذي ألتفخالد بن الوليد) .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : الرابع / نقرأ النص التارخيي ثم جنب على األسئلة التي تليه  السؤال 

 
 ؟ المسلمين المبادئ واألسس التي أوصى بها الرسول )صلى هللا عليه وسلم( .1

 ال يقتل مؤمنا  مؤمن , وال ينصر كافرا  على مؤمن.

 يهود المدينة؟ ما موقف المسلمين من .2

 عدم ايقاع الظلم باليهود وحرية العقيدة واألمن لهم.

 

  نقرأ النص التارخيي التايل ثم أجب بنفسك على األسئلة التي تليه :السؤال اخلامس / 

 
 الغزوات التي قام بها المسلمين للدفاع عن الدولة اإلسالمية؟ .1

 فاع عن الدولة اإلسالمية.سلم( للدأساليب أخرى اتبعها الرسول )صلى هللا عليه و .2

مب تفسر / ما هي األعمال التي قام بها الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( بعد اهلجرة /  السادسالسؤال 
 إىل املدينة املنورة ؟

 بناء مسجد قباء والمسجد النبوي. .6

 المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار. .7

 اعالن وثيقة المدينة. .8

  التي اعتمدت عليها الوثيقة ؟ : ما هي املبادئ/  السابعلسؤال ا

 وضع السلطة في يد الرسول )صلى هللا عليه وسلم( باعتباره قائد األمة. .1

 حل الخصومات يعود هلل والرسول. .2

 حماية المدينة ودفع األخطار الخارجية تعد مسؤولية فئات المجتمع. .3

 د وضمنت لهم األمن وحرية العقيدةضمنت الحقوق المدنية لليهو .4



 

 

  مب تفسر  :/  الثامن لسؤالا

 حدوث معركة بدر بين المسلمين وكفار قريش. .1

 السبب / اضعاف قوة قريش بسبب عدائها للمسلمين , تعطيل تجارة قريش مع الشام.

 هزيمة المسلمين في معركة أحد . .2

 السبب / مخالفة الرماة ألوامر الرسول )صلى هللا عليه وسلم( بالثبات حتى نهاية القتال.

 كة أحد بين المسلمين وكفار قريش.حدوث معر .3

 السبب / رغبة قريش االنتقام من المسلمين بعد هزيمتها في معركة بدر.

 معركة الخندق بين المسلمين واألحزاب . .4

 السبب / القضاء على ما بقي للمسلمين من قوة.

 حفر المسلمين الخندق حول المدينة. .5

 السبب / عرقلة تحركات جيوش األعداء.

 ة بين المسلمين وكفار قريش.صلح الحديبي .6

 السبب / اعتراض قريش للرسول)صلى هللا عليه وسلم( عندما أراد أن يؤدي مناسك العمرة.

 فتح المسلمون لمكة . .7

 السبب / نقض قريش لصلح الحديبية.

  ما النتيجة املرتتبة على :/  التاسعالسؤال 

 حدوث معركة بدر بين المسلمين وكفار قريش. .1

نتصار المسلمين , قتل عدد من سادة قريش وأشرافها , أسر عدد كبير من زعماء قريش , النتيجة / أ. ا

 دخول عدد كبير من المشركين في اإلسالم.

 حدوث معركة أحد بين المسلمين وكفار قريش. .2

 النتيجة / هزريمة المسلمين

 حدوث معركة الخندق بين المسلمين وكفار قريش. .3

ريش وحلفائها اليهود , التفرغ لنشر الدين اإلسالمي في شبه الجزيرة النتيجة / انتصار المسلمين على ق

 العربية.

 اعتراض قريش لطريق الرسول )صلى هللا عليه وسلم( عند الذهاب إلى مكة ألداء مناسك العمرة. .4

 النتيجة / توقيع صلح الحديبية .

 توقيع صلح الحديبية بين المسلمين وكفار قريش. .5

 لدين اإلسالمي في شبه الجزيرة العربية.النتيجة / التفرغ لنشر ا

 نقض قريش لصلح الحديبية. .6

 يادة عدد المسلمين وارتفاع شأنهم.النتيجة / فتح مكة , دخول أعداد كبيرة في دين هللا , ز

 

 

 

 



 

 

  اقرأ النص التايل ثم أجب بنفسك عن األسئلة التي تليه  :/  العاشرلسؤال ا

 

 

 

 يبية.الظروف التي أدت إلى عقد صلح الحد .1

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 ح الحديبية بهذا االسم.سبب تسمية صل .2

...................................................................................................................... 

 أهمية صلح الحديبية بالنسبة للمسلمين. .3

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إجابات الكتاب املدرسي
 

 : ابة الصحيحة ضع دائرة حول رمز اإلجالسؤال األول : 

 :كم يبلغ عدد سرايا الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  .1

 سرية 38 د. سرية                        33ج. ية                     سر 28ب.                      سرية 27أ. 

 ما نوع الصخور التي يتكون منها جبل أحد : .2

 د. رخامية                      ج. رملية                             جرانيتيهب.                  أ. كلسية         

 أي من األطراف األتية تحالفت معها قريش قبيل غزوة الخندق )األحزاب( : .3

 اليهودد.    ج.  البيزنطيين                         ب. األحباش                           أ.  الفرس             

 الذي أشار على الرسول )صلى هللا عليه وسلم( بحفر الخندق حول المدينة : من الصحابي .4

 د. جابر بن عبد هللا بن خزام   ب. عبد هللا بن مسعود          ج. عبد هللا بن حذيفة                      سلمان الفارسيأ. 

 : ( بعد اهلجرة أبني األعمال التي قام بها الرسول )صلى اهلل عليه وسلم:  الثانيالسؤال 

 بناء مسجد قباء والمسجد النبوي. .1

 المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار. .2

 اعالن وثيقة المدينة. .3

 

 : تعد وثيقة املدينة أول دستور يف اإلسالم على ضوء ذلك :  الثالثالسؤال 

 بين المبادئ التي اشتملت عليها الوثيقة. .1

 ه وسلم( باعتباره قائد األمة.أ. جعل السلطة العليا بيد الرسول )صلى هللا علي

 ب. حل خصومات المسلمين بيد هللا ورسوله,

 ج. حماية المدينة ورفع األخطار الخارجية تعد مسؤولية فئات المجتمع كلها.

 د. منحت الوثيقة اليهود حقوق مدنية وضمنت لهم األمن وحرية العقيدة.

 .سك ( أستنتج أهمية الوثيقة في بناء المجتمع المسلم ) أجب بنف .2

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 



 

 

ضح األسباب التي أتبعها الرسول ) صلى اهلل عليه وسلم( للدفاع عن جمتمع املدينة و:  بعالرالسؤال ا
 : )أجب بنفسك (.

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

 السؤال اخلامس / أذكر بنود صلح احلديبية.

 سنوات. 10وقف الحرب بين المسلمين والمشركين مدة  .1

 يرجع المسلمون إلى المدينة ويعودوا في العالم التالي لزيارة البيت الحرام. .2

ئل الدخول في حلف قريش فله ذلك , ومن أحب أن يدخل في حلف الرسول )صلى هللا عليه من أحب من القبا .3

 وسلم( فله ذلك.

 السؤال السادس / أرتب األحداث األتية حسب تسلسلها التارخيي .

 بناء المسجد     فتح مكة .1

 غزوة بدر     غزوة بدر .2

 غزوة أحد     بناء المسجد .3

 غزوة الخندق     غزوة أحد .4

 صلح الحديبية     بيةصلح الحدي .5

 فتح مكة     غزوة الخندق .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدرس الثالث: اخلالفة الراشدة
 :  أجب )بنعم( أو )بال( حسب ما يناسبها من عباراتالسؤال األول / 

  ( أبو بكر الصديق أول من حارب المرتدين.نعم) .1

 ربيع األول. /12(  عرض الرسول )صلى هللا عليه وسلم( اإلثنين نعم) .2

 تم اختيار أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين في سقيفة بني ساعدة. (نعم) .3

 أطول مدة للخالفة كانت خالفة أبو بكر الصديق. (ال) .4

 جمع القرأن على يد زيد بن ثابت. (نعم) .5

 كان يتم اختيار الخليفة عن طريق الوراثة. (ال) .6

 حرب المرتدين نتج عنها تقرب شبه الجزيرة العربية. (ال) .7

 نيت المدن زمن الخليفة عمر بن الخطاب.ب( ال) .8

 تم بناء مدينة الكوفة زمن الخليفة عمر بن الخطاب. (نعم) .9

 : لسؤال الثاني / اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني ا

 ربيع األول/ في عام :/12توفي الرسول )صلى هللا عليه وسلم( في يوم اإلثنين  .1

 هـ9د.                    هـ11ج.                     هـ 14هـ                    ب. 13أ. 

 بعد وفاة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( اجتمع الصحابة الختيار خليفة الرسول في بيت  : .2

 سقيفة بني ساعدةب. علي بن أبي طالب     ج. عمر بن الخطاب     د.   أ. أبو بكر                

 فة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( من المهاجرين :حضر اجتماع األنصار الختيار خلي .3

 جميع ما سبقد.  أ. أبو بكر الصديق       ب. أبو عبيدة بن الجراح   ج. عمر بن الخطاب    

 لقب الذي تولى حكم الدولة اإلسالمية بعد وفاة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( : .4

 خليفةج. حاكم                   د.     ب. قاضي                 أ. ملك                     

 أول خليفة للمسلمين هو  : .5

 د. عثمان بن عفان     أبو بكر الصديقج.      ب. علي بن أبي طالب   أ. عمر بن الخطاب    

 الخليفة حاكم يجمع بين السلطتين: .6

 والدنيوية ةالدينيد.           أ. الدينية والسياسية       ب. الدينية والعسكرية      ج. الدينية واالقتصادية

 امتدت خالفة أبو بكر الصديق من  : .7

 د. ال شيء مما ذكر          هـ(13-11)هـ(            ج. 14-11ب. )   هـ(          12-11أ. )

 خليفة للمسلمين عمل بالتقويم الهجري : .8

 عمر بن الخطابد.     أ. أبو بكر الصديق        ب. علي بن أبي طالب     ج. عثمان بن عفان  

 أول خليفة راشد هاجر إلى الحبشة هو  : .9

 .  أبو بكر الصديق    د. معاوية بن أبي سفيانج         عثمان بن عفانأ. علي بن أبي طالب     ب. 

 كان يتم اختيار الخلفاء عن طريق   : .10

 د. جميع ما سبق        ج. والية العهد        ب. الوراثة                   الشورى واالنتخابأ. 

 الخليفة الذي واجه المرتدين وجيش الجيوش للقضاء عليهم هو :  .11

   أبو بكر الصديقد.      ج. عمر بن الخطاب أ. معاوية بن أبي سفيان  ب. عبد الملك بن مروان  

 أول مرة أمر أهتم به المسلمون بعد وفاة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( هو  : .12



 

 

 د. الزكاة ب. الخالفة                   ج. الغزوات                                   الردةأ. 

 الخليفة الذي أمر زيد بن ثابت بجمع القرأن هو : .13

 ج. عثمان بن عفان     د. معاوية بن أبي سفيان         أبو بكر الصديقأ. عمر بن الخطاب       ب. 

 ................. أن يجمع القرآن الكريم  :كلف الخليفة أبو بكر الصديق الصحابي ..  .14

 د. بالل بن رباح         زيد بن ثابتب. زياد بن أمية          ج.    أ. عبد الرحمن بن عوف 

 د هو :الخليفة الذي أنشأ ديوان الجن .15

 ج. زيد بن ثابت         د. بالل بن رباح  ب. عثمان بن عفان               عمر بن الخطابأ. 

 س الخليفة عمر بن الخطاب ديوان يسمى بديوان :أس .16

 ب. الرسائل                ج. الخراج               د. المظالم                       العطاءأ. 

 تأسس األسطول البحري في عهد الخليفة : .17

 يد بن معاويةد. يز      ج. الوليد بن عبد الملك       عثمان بن عفانب.       أ. عمر بن الخطاب    

 تم تعيين القضاة في عهد الخليفة : .18

 عمر بن الخطابد.        ج. يزيد بن معاوية   ب. معاوية بن أبي سفيان        أ. أبو بكر الصديق    

 : الديوان الذي أشرف على جباية الضرائب عن األراضي يسمى ديوان .19

 المظالمد.                 الخراجج.                      الرسائلب.                         العطاءأ. 

 اكتب املصطلح املناسب : /  الثالثلسؤال ا

 ( سجل يدون فيه اسماء الجند ومقدار رواتبهم. ديوان الجند) .1

 جباية الضرائب من األراضي التي بقيت بإيدي اصحابها في البالد المفتوحة. ديوان الخراج() .2

 الرجوع عن اإلسالم. (الردة) .3

 خليفة تم اختياره عن طريق الشورى في سقيفة بني ساعدة. (أبو بكر الصديق) .4

 ( كلفه الخليفة أبو بكر بجمع القرآن الكريم.زيد بن ثابت) .5

 ( نظام حكم تم استحداثه لخالفة النبي )صلى هللا عليه وسلم( في حماية الدين وتدبير شؤون الرعية.الخالفة) .6

 ينية والدنيوية.( حاكم جمع بين السلطة الدالخليفة) .7

ئل العربية التي ارتدت عن ( سلسلة الحمالت العسكرية التي وجهها أبو بكر الصديق لمواجهة القباحروب الردة) .8

 اإلسال

 : الرابع / وفق بني اجملموعة )أ( وما يناسبها من اجملموعة )ب(  السؤال 

 

 ( عمر بن الخطاب3)    القضاء على المرتدين .1

 يفة بني ساعدة( سق4)      بناء المدن .2

 ( أبو بكر الصديق1)     األسطول البحري .3

 ( عثمان بن عفان2)    اختيار أبو بكر الصديق .4

  ما هي األعمال التي قام بها اخلليفة أبو بكر  :السؤال اخلامس / 

 القضاء على المرتدين. .1

 انفاذ جيش أسامة بن زيد. .2

 جمع القرأن. .3



 

 

 ا اخلليفة عمر بن اخلطاب ؟ما هي األعمال التي قام به/  السادسالسؤال 

 تأسيس الجيش النظامي. .1

 تأسيس ديوان الجند. .2

 تأسيس ديوان الخراج. .1

 بناء المدن .2

  إىل من تنسب األعمال التالية ؟ :/  السابعالسؤال 

 أبو بكر الصديقالقضاء على المرتدين وجمع القرآن                    .1

 عمر بن الخطاب           تأسيس ديوان الجند                             .2

 نعثمان بن عفاتأسيس األسطول البحري                                 .3

  مب تفسر  :/  الثامنالسؤال 

 اجتماع األنصار في سقيفة بني ساعدة. .1

 السبب / الختيار خليفة أو والي يتولى إدارة شؤون الدين والبالد بعد وفاة الرسول )صلى هللا عليه وسلم(.

ذ عمر بن الخطاب من هجرة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( من مكة إلى المدينة بداية التاريخ الهجري أتخ .2

 .للمسلمين 

 السبب / ألهمية هذه الحادثة في حياة المسلمين.

 كثرة الجيوش اإلسالمية التي توجهت لمحاربة المرتدين. .3

 القبلي , فوجب قتالهم لردء صدع األمة. السبب / االنفالت عن حكم الدولة الموحدة والعودة إلى النظام

 أمر أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم . .4

 السبب / خوفا  من ضياعه بموت العديد من الصحابة الذين يحفظونه.

 تأسيس عمر بن الخطاب ديوان الجند. .5

 السبب / لتسجيل رواتب الجند وأسمائهم والتفرغ للقتال.

 جزيرة العربية.بناء المدن اإلسالمية خارج شبه ال .6

 السبب / التخاذها معسكرات للجند.

 فتح المسلمون لمكة . .7

 السبب / نقض قريش لصلح الحديبية.

  ما النتيجة املرتتبة على :/  التاسعلسؤال ا

 القضاء على المرتدين. .1

 النتيجة / توحيد شبه الجزيرة العربية تحت راية اإلسالم.

  ب املطلوب:أكمل اجلدول التايل حس/  العاشرالسؤال 

 

 مدة الخالفة فترة الخالفة بالتاريخ الهجري الخلفاء الراشدون



 

 

 سنوت 3 هـ13-11 أبو بكر الصديق

 سنوات 10 هـ23-13 عمر بن الخطاب

 سنة 13 هـ35-23 عثمان بن عفان

 سنوات 5 هـ40-35 علي بن أبي طالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إجابات الكتاب املدرسي
 

 : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ل : السؤال األو

 من الصحابي الذي اختلف موقفه عن بقية الصحابة بعد سماعه خبر وفاة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( : .1

 عمر بن الخطابد.                   أبو بكر الصديقج. عثمان بن عفان           ب. علي بن أبي طالب             أ. 

 تم به المسلمون بعد وفارة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( :ما أول أمر اه .2

 التركةد.                            الغزواتج.                       الخالفةب.                              الردةأ. 

 :أي الفقرات التالية يمثل الترتيب الصحيح للخلفاء الراشدون حسب زمن توليهم للخالفة  .3

  أبو بكر , عمر , علي , عثمانب.                         أبو بكر , عثمان , عمر , عليأ.  

 أبو بكر , عمر , عثمان , عليد.                         عثمان , عمر , علي , أبو بكرج.      

 : التايل ضع رقم العبارة الواردة يف العمود األول أمام ما يناسبها من العمود :  الثانيالسؤال 

 العمل الذي قام به الرقم الخليفة الرقم

 العمل بالتقويم الهجري 2 أبو بكر 1

 بناء األسطول البحري 3 عمر بن الخطاب 2

 تنظيم الشرطة 4 عثمان بن عفان 3

 جمع القرآن 1 علي بن أبي طالب 4

 

 : وضح املقصود بكل ما يلي  :  الثالثالسؤال 

 حداثه لخالفة النبي )صلى هللا عليه وسلم( في حماية الدين وتدبير شؤون الرعية.نظام حكم تم استالخالفة /  .1

سلسلة الحمالت العسكرية التي وجهها أبو بكر الصديق لمواجهة القبائل العربية بعد ارتدادهم حروب الردة /  .2

 عن اإلسالم.

  ب بنفسك(أذكر التحديات التي واجهت اخلليفة أبو بكر الصديق ) أج:  الرابعلسؤال ا

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 



 

 

 خلامس / أوضح أهمية التقسيمات اإلدارية يف الدولة اإلسالمية زمن اخللفاء الراشدون.السؤال ا

 تسهيل إدارة الدولة. .1

 اإلشراف على الوالة ومراقبة أعمالهم. .2

 السؤال السادس / وضح موقف أبو بكر الصديق من املرتدين .

 كان حازما  وكلف أحد عشر فرقة من الجيش للقضاء على المرتدين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدرس الرابع: عالقة الدولة اإلسالمية مع دول اجلوار
 :  أجب )بنعم( أو )بال( حسب ما يناسبها من عباراتالسؤال األول / 

( تعد رسائل النبي )صلى هللا عليه وسلم( إلى زعماء القبائل وملوك الدول المجاورة لشبه الجزيرة العربية نعم) .1

 سالمية.نقطة تحول في سياسة الدولة اإل

 (  جميع الملوك الذين وصلتهم رسالة النبي )صلى هللا عليه وسلم( أعلنوا إسالمهم.ال) .2

  حدثت معركة مؤتة في فلسطين. (ال) .3

 أنتصر المسلمون في معركة اليرموك. (نعم) .4

 معركة مؤتة وتبوك حدثت في شبه الجزيرة العربية. (نعم) .5

 مة بن زيد لتأمين الحدود الغربية.جهر الرسول )صلى هللا عليه وسلم( جيش أسا (ال) .6

 قائد المسلمين في معركة القادسية سعد بن أبي وقاص. (نعم) .7

 تمكن المسلمون من تأمين الحدود الشمالية في معركة تبوك.( نعم) .8

 أرسل أبو بكر الصديق ثالثة من الجيوش إلى األندلس. (ال) .9

 

 

 :  لسؤال الثاني / اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسنيا

 حدثت معركة مؤتة في العام : .1

 هـ13د.  هـ                6ج.                       هـ11ب.     هـ                    10أ.

 قائد المسلمين في معركة مؤتة هو  : .2

 زيد بن الحارثةأ. عبد هللا  بن رواحة       ب. جعفر بن أبي طالب     ج. خالد بن الوليد     د. 

 لذي أعد خطة وتمكن من االنسحاب من معركة مؤتة هو :القائد ا .3

 ج. شرحبيل بن حسنة     د. طلحة بن عبيد هللا    ب. يزيد بن أبي سفيان                خالد بن الوليدأ. 

 حدثت معركة تبوك في العام: .4

 هـ7د.         هـ            11ج.                          هـ9ب.    هـ                      8أ. 

 حدثت معركة تبوك بين المسلمين و  : .5

 د. المغول      ج. الهنود الحمر                     ب. األتراك                            الرومأ. 

 المعركتان اللتان حدثتا خارج شبه الجزيرة العربية هما : .6

 ج. األحزاب ومؤتة       د. الخندق وحنين                مؤتة وتبوكب.           أ. مؤتة وبدر       

 تمكن من االستيالء على الحيرة الواقعة على مشارف نهر الفرات  : .7

 د. يزيد بن معاوية         خالد بن الوليدأ. عمر بن الخطاب         ب. عمرو بن العاص          ج. 

 حدثت معركة اليرموك على أرض : .8

 د. مصر                فلسطينج.                   ب. سوريا                   أ. العراق        

 حول عمرو بن العاص أسم عاصمة مصر إلى   : .9

 د. دمياط              الفسطاطج.                   ب. القاهرة                 أ. اإلسكندرية     

 )صلى هللا عليه وسلم(   :اسم ملك البحرين الذي أعلن إسالمه عقب تلقيه رسالة النبي  .10

 د. المقوقس   ج. هرقل                   ب. كسرى                             يوالمنذر بن ساأ. 



 

 

 حدثت معركة مؤتة على أراضي تمثل في الوقت الحالي أراضي دولة  :  .11

   األردند.              ج. فلسطين                          ب. مصر                      أ. العراق  

 انتصر المسلمون على الفرس في معركة  : .12

 د. أحد                القادسيةج.     ب. أجنادين                    أ. اليرموك                  

 

 انتصر المسلمون على الفرس في معركة القادسية بقيادة : .13

 د. الزبير بن العوام     ج. أسامة بن زيد              سعد بن أبي وقاصب.  أ. عمرو بن العاص       

 صحح ما حتته خط : /  الثالثالسؤال 

 .مؤتة( انتصر المسلمون على الفرس في معركة القادسية) .1

 .القاهرةنقل عمرو بن العاص عاصمة مصر من اإلسكندرية إلى  القسطاط() .2

 .نادينأجانتصر المسلمون على الروم البيزنطيين في معركة  (اليرموك) .3

 حاليا. سورياحدثت غزوة مؤتة على أراضي دولة  (األردن) .4

( ملك البحرين الذي أعلن إسالمه بعد تلقيه رسالة من الرسول )صلى هللا عليه وسلم( هو المنذر بن ساوي) .5

 .المقوقس

 : الرابع / ما هي اخلطة العسكرية التي اتبعها خالد بن الوليد يف غزوة مؤتةالسؤال 

يش إلى ميسرته , والميسرة إلى الميمنة , والمقدمة إلى المؤخرة , والمؤخرة إلى المقدمة , غير ميمنة الج .1

وأعتقد الروم أن جيش المسلمين جاؤوا إليه المدد , فهجم خالد بن الوليد على جيشهم وكاد أن يصل إلى قائدهم 

 ., وهنا رأى الروم أن جيش المسلمين ينتصر بالمدد الذي وصل إليهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  نشاط )أ/ب( نتأمل ونقرأ ونستنتج  ثم جنيب على األسئلة التي تليه :السؤال اخلامس / 

 

 الغزوات التي وجهها الرسول )صلى هللا عليه وسلم( إلى شمال شبه الجزيرة العربية .1

 غزوتي تبوك ومؤتة.

 الدولة التي وجهت ضدها تلك الغزوات؟ .2

 دولة الروم البيزنطيين

 لرسول )صلى هللا عليه وسلم( لتوجيه تلك الغزوات؟األسباب التي دفعت ا .3

 لتأمين الحدود الشمالية لبالد الشام

ما موقف كل من التالية أمسائهم من دعوة الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( هلم /  السادسالسؤال 
 لإلسالم ؟

 اعلن إسالمه  : المنذر بن ساوي .1

 تأدب وتلطف في جوابه   : هرقل .2

 ل الرسول )صلى هللا عليه وسلم( وقدم لهم الهدايا.أكرم رس   : النجاشي .3

 أرسل هدايا إلى الرسول )صلى هللا عليه وسلم(   : المقوقس .4

 مزق رسالة الرسول )صلى هللا عليه وسلم(   : كسرى .5

 قتل مبعوث الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  : ملك الغساسنة .6

 

 

 



 

 

  اكتب املفهوم املناسب :/  السابعالسؤال 

 ( جيش جهزه الرسول )صلى هللا عليه وسلم( ولكنه توفي قبل انفاذه.ة بن زيدجيش أسام) .1

 ( معركة هزم فيها المسلمون واستشهد فيها ثالثة من قادتها.مؤتة) .2

( معركة تولى قيادتها الرسول )صلى هللا عليه وسلم( لتأمين الحدود الشمالية للشام وانتصر فيها تبوك) .3

 المسلمون.

 ر فيها المسلمون زمن الخليفة عمر بن الخطاب وعلى أثرها تسلم بيت المقدس.( معركة انتصاليرموك) .4

 

 

  مب تفسر  :/  الثامنالسؤال 

ارسال الرسول )صلى هللا عليه وسلم( الرسائل إلى زعماء القبائل وملوك الدول المجاورة لشبه الجزيرة  .1

 العربية.

 السبب / لدعوتهم إلى اإلسالم.

 عليه وسلم( إلى زعماء وملوك القبائل العربية لشبه الجزيرة نقطة تحول في تعد رسال الرسول )صلى هللا .2

 سياسة الدولة اإلسالمية.

 السبب / ألن شبه الجزيرة العربية مهدت لنشر اإلسالم.

 امتداد غزوات المسلمين إلى الدول المجاورة. .3

 السبب / لتأمين حدود الدولة اإلسالمية.

 لغساسنة.حدوث غزوة مؤتة بين المسلمين وا .4

 السبب / لقتلهم مبعوث النبي )صلى هللا عليه وسلم( الذي أرسله إليهم يدعوهم إلى اإلسالم.

 هـ بين المسلمين والروم.9غزوة تبوك عام  .5

 السبب / لصد أطماع الروم البيزنطيين الذين أعدوا جيشا  لمهاجمة المسلمين.

 لى بالد الشام.تجهيز الرسول )صلى هللا عليه وسلم( جيش أسامة بن زيد إ .6

. ثأرا  3. إلعادة الثقة إلى قلوب العرب بقوة اإلسالم , 2. لنشر األمن على حدود بالد الشام , 1السبب / 

 لزيد بن لحارثة وأصحابه الذين استشهدوا في معركة مؤتة.

 تصميم أبو بكر على إرسال جيش أسامة بن زيد بعد وفاة الرسول )صلى هللا عليه وسلم(. .7

 حقيق رغبة الرسول )صلى هللا عليه وسلم(.السبب / لت

 قيام المسلمين بالفتوحات اإلسالمية. .8

السبب / للدفاع عن الدولة اإلسالمية التي كانت مهددة من الدول المجاورة , ولنشر الدين اإلسالمي دون 

 إكراه.

 إرسال أبو بكر الصديق جيشاَ بقيادة خالد بن الوليد إلى العراق. .9

 على الحيرة الواقعة على مشارف نهر الفرات.السبب / لالستيالء 

 إرسال أبو بكر الجيوش اإلسالمية إلى بالد الشام. .10

 السبب / لمواجهة الروم البيزنطيين فيها.

 إرسال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص إلى مصر. .11

 السبب / لدفع خطر الروم البيزنطيين الموجودين فيها.



 

 

 سكندرية إلى القسطاط.نقل عمرو  بن العاص عاصمة مصر بين اإل .12

 السبب / إلطاعة تعليمات الخليفة عمر بن الخطاب.

 

 

 

  ما النتيجة املرتتبة على :/  التاسعالسؤال 

 هـ.8معركة مؤتة عام  .1

 النتيجة / هزيمة المسلمين وانسحابهم.

 هـ.9غزوة تبوك عام  .2

 النتيجة / انتصار المسلمين على الروم.

 د الشام.ارسال جيش أسامة بن زيد إلى بال .3

 النتيجة / انتصار المسلمين على الروم واخذ غنائمهم , إرهاب الروم وأشعارهم بعزة اإلسالم والمسلمين.

 توسع الفتوحات اإلسالمية. .4

 النتيجة / انتشار اإلسالم واللغة العربية , توسيع حدود الدولة اإلسالمية , ظهور الحضارة العربية اإلسالمية.

 لمين والبيزنطيين.معركة اليرموك بين المس .5

 المقدس إلى الخليفة عمر بن الخطاب.النتيجة / انتصار المسلمين , تسليمهم بيت 

 

  انظر للخريطة التالية ثم أجب عما يليها :/  العاشرالسؤال 

 وضح خطة سير حملة أسامة بن زيد. .1

 .المدينة المنورة , ثم خيبر , ثم تبوك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  نقرأ ونستنتج :/  ادي عشراحللسؤال ا

 

 وضح المقصود بالفتوحات اإلسالمية ؟ .1

 هي ضم البالد المفتوحة إلى الدولة اإلسالمية سواء بالقتال أو دون قتال.

 بين دوافع أخرى للفتوحات اإلسالمية ؟ .2

 أ. الدفاع عن الدولة اإلسالمية , ب. نشر الدين اإلسالمي

  اجلدول التايل حسب املطلوب:أكمل /  الثاني عشرلسؤال ا

 

 نتائج المعركة القائد المسلم العام الغزوة الرقم

 هزيمة جيش المسلمين زيد بن الحارثة هـ8 مؤتة 1

الرسول)صلى هللا  هـ 9 تبوك 2

 عليه وسلم(

 انتصار المسلمين

 انتصار المسلمين أسامة بن زيد هـ 11 انفاذ جيش أسامة بن زيد 3

انتصار المسلمين وتسليم  عمرو بن العاص هـ 15 اليرموك 4

 بيت المقدس

 انتصار المسلمين عمرو بن العاص هـ 20 فتح مصر 5

سعد بن أبي  هـ 16 القادسية 6

 وقاص

انتصار المسلمين والسيطرة 

 على عاصمة الفرس

 

  وجهتها ؟ما هي اجليوش التي أرسلها أبو بكر الصديق إىل بالد الشام ، وما هي /  الثالث عشرالسؤال 

 يزيد بن أبي سفيان   )إلى دمشق(. .1

 شرحبيل بن حسنة    )إلى األردن(. .2

 أبو عبيدة بن الجراح ) إلى حمص(. .3

 عمرو بن العاص      )إلى فلسطين(. .4

 

 



 

 

 إجابات الكتاب املدرسي
 

 : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة السؤال األول : 

 سالمه بعد تلقيه رسالة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( ؟ :ما اسم ملك البحرين الذي أعلن إ .3

 ب. جفنة بن عمرو           ج. عمرو بن النعمان                  د. أمرؤ القيس             المنذر بن ساويأ. 

 أين يقع مكان غزوة مؤتة في الوقت الحالي : .4

 ج. مصر                                د. العراق                      األردنأ. فلسطين                       ب. 

 أين تقع مدينة الحيرة بالنسبة للعراق : .5

 أ.  على مشارف نهر دجلة                          ب. على مشارف الخليج العربي 

 د. بالقرب من مدينة الموصل                        على مشارف نهر الفراتج.      

 لمسلمين في غزوة تبوك :من قاد ا .6

 ج. شرحبيل بن حسنة                د. أسامة بن زيد       خالد بن الوليدأ. الرسول)صلى هللا عليه وسلم(        ب. 

 ما اسم الخليفة الذي تم في عهده االنتصار على الفرس في معركة القادسية : .7

 عمر بن الخطابفان     ج. أبو بكر الصديق                  د. أ. علي بن أبي طالب                      ب. عثمان بن ع

 : وضح املقصود بالفتوحات اإلسالمية  :  الثانيالسؤال 

 هي ضم البالد المفتوحة إلى الدولة اإلسالمية سواء بالقتال أو دون قتال واعتبارها والية من والياتها.

 : الدول اجملاورة لرسائل النبي )صلى اهلل عليه وسلم(  أقارن بني ردود ملوك ورؤساء:  الثالثلسؤال ا

 اعلن إسالمه  : يوالمنذر بن سا .3

 تأدب وتلطف في جوابه   : هرقل .4

 أكرم رسل الرسول )صلى هللا عليه وسلم( وقدم لهم الهدايا.   : النجاشي .5

 أرسل هدايا إلى الرسول )صلى هللا عليه وسلم(   : المقوقس .6

 سول )صلى هللا عليه وسلم(مزق رسالة الر   : كسرى .7

 قتل مبعوث الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  : ملك الغساسنة .8

 

 



 

 

  وضح دوافع الفتوحات اإلسالمية:  الرابعلسؤال ا

 نشر الدين اإلسالمي دون اكراه , مع تخيير أهلها بين اإلسالم أو دفع الجزية. .1

 ول المجاورة.الدفاع عن الدولة اإلسالمية الفتية التي كانت مهددة من الد .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدرس السادس: اخالقيات املسلمني يف السلم واحلرب

 :  أجب )بنعم( أو )بال( حسب ما يناسبها من عباراتالسؤال األول / 

 ( حرم اإلسالم العبودية ) الرق(نعم) .1

 (  ساوى اإلسالم بين البشر جميعهم في األصل ويفاضل بينهم في التقوى.نعم) .2

 حث اإلسالم على تحرير العبيد. (ال)  .3

 صاحب كتاب الكامل في التاريخ ابن األثير. (نعم) .4

 تحث تعاليم اإلسالم على ايذاء األسرى وتعذيبهم وتجويعهم. (ال)  .5

 تعد قضية أسرى بدر نموذج رائع على أخالقيات المسلمين وحسن تعاملهم مع األسرى. (نعم) .6

 يب األسرى وتخويفهم.يقوم االحتالل الصهيوني بتعذ (نعم) .7

 يعاني األسرى في سجون االحتالل الصهيوني من التعذيب الجسدي والنفسي.( نعم) .8

 ( االعتقال اإلداري يؤكد أن األسير ارتكب جرماً لذلك يجب أن يودع في السجن.ال)  .9

 ( يفرج االحتالل الصهيوني عن النساء واألطفال.ال) .10

 م على حماية المدنيين وقت الحرب.1949( نصت اتفاقية جنيف الرابعة عام نعم) .11

 ( من أخالقيات المسلمين في حربهم مع الكفار محاربة المقاتلين من األطفال والنساء.ال) .12

 ( تلتزم معظم جيوش العالم باتفاقية جنيف وقت الحرب.ال) .13

 ون شخص.مليون قتيل , وأودت القنبلة النووية بحياة ربع ملي 60( حصدت الحرب العالمية الثانية نحو نعم) .14

 م.1987( قامت انتفاضة األقصى عام ال) .15

 ( دمر االحتالل الصهيوني العديد من البيوت والقرى والمدن.نعم) .16

 : لسؤال الثاني / اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني ا

 من أبرز القيم االجتماعية التي حث عليها اإلسالم  : .17

 ج. الخيانة                  د. الكذب                       هدالوفاء بالعأ.الغدر                       ب. 

 الظاهرة التي كانت منتشرة في المخيمات قبل اإلسالم  : .18

 د. القتل ج. احترام الكبير                  ب. السرقة                                        العبوديةأ. 

 لوك الفرد في المجتمع هي :مثل عليا وتعاليم وضوابط اخالقية تحدد س .19

 القيمد.            ج. الحرمان                              ب. الرق                     أ. العبودية      

 ساوى اإلسالم بين البشر جميعاُ  في األصل وفاضل بينهم في : .20

 د. الكرم                  التقوىج.                      ب. المذهبية         أ.  القبلية                    

 حث اإلسالم على   : .21

 د. قتل النفس          ج. التقوى                              ب. العبودية                      عتق الرقيقأ. 

 صاحب كتاب الكامل في التاريخ هو  : .22

 د. اليعقوبي              ابن األثيرج.               أ. الطبري                    ب. الفارابي               

 كل شخص وقع في قبضة العدو يسمى  : .23

 ج. مجرم                   د. ارهابي         ب. معتقل                                              أسيرأ. 

 أدت معاملة المسلمين الحسنة لألسرى إلى دخول كثير منهم  : .24

 ج. العبودية                د. ال شيء مما ذكر          ب. الجيش                                         ماإلسالأ. 



 

 

 يعاني األسرى في السجون الصهيونية من   : .25

 رجميع ما ذك. د              ج.  اإلهانة                      ب. القسوة                      أ. التعذيب         

 من األساليب التي تبعها االحتالل الصهيوني مع األسرى الفلسطينيين   : .26

 جميع ما ذكرد.   ج. النفي                              أ. التعذيب                     ب. القتل                   

 يبقى األسير رهن االعتقال عدة شهور أو سنوات دون محاكمة يسمى  :  .27

 ج. مجرم                  د.  موقوف                         ل اداريقمعتب.                    أ. سجين    

 من األساليب التي أتبعها األسرى الفلسطينيون في مقاومتهم للسجان الصهيوني  : .28

 كل ما ذكر. أ. اإلضراب عن الطعام               ب. عصيان أوامر السجان            ج. الصمود           د

 من أخالق المسلمين في حربهم مع الكفار : .29

 ب. محاربة الرجال والنساء واألطفال       ج. حرق البيوت    د. ليس مما ذكر        محاربة المقاتلين فقطأ. 

 م على  :1949نص اتفاقية جنيف الرابعة عام  .30

 محاربة العسكريين     د. ليس مما ذكرب. حماية األطفال      ج.          حماية المدنيين وقت الحربأ. 

 يطلق في القانون الدولي على الشخص الذي يقع أثناء الحرب في قبضة العدو : .31

 د. معتقل                       أسيرج.                ب. جريح                              أ. قتيل      

 عامل المسلمون األسرى يوم بدر   : .32

 أخذوا الفديةد.       ب. عملوا على تجويعهم        ج. نكلوا بهم                              أ. قتلوهم    

 الخليفة المسلم الذى أوصى أسامة بن زيد بحماية المدنيين والشجر  : .33

 د. علي بن أبي طالب         أبو بكر الصديقج.  ب. عمر بن الخطاب            أ. عثمان بن عفان           

 أي األتية تعد من االنتهاكات التي أرتكبها المحتل الصهيوني تجاه قطاع غزة  : .34

د. حرية الحركة  ج. حماية دور العبادة                 تدمير المستشفياتأ. حماية المدارس            ب. 

 والتنقل

 من االتفاقيات الدولية التي نصت على حماية المدنيين وقت الحرب  : .35

 الحراري   ب. اتفاقية الحد من االنحباس               حقوق الطفل      أ. اتفاقية

 اتفاقية جنيف الرابعةد.                          ج. اتفاقية الهاي  

 صحح ما حتته خط : /  الثالثلسؤال ا

 .الكذبمن القيم االجتماعية التي حث عليها اإلسالم  (الوفاء بالعهد) .6

 كانت منتشرة في الجاهلية وعمل اإلسالم على القضاء عليها. لمحبةاظاهرة  (العبودية) .7

 .جنايةبقاء األسير رهن االعتقال دون محاكمة أو توجيه اتهامات إليه يسمى  (االعتقال اإلداري) .8

 .ارهابيكل شخص وقع في قبضة الخصم يسمى  (األسير) .9

 م1987( حدثت انتفاضة األقصى عام م2000) .10

  ث اإلسالم على حسن معاملة األسرى( أثبت صحة العبارة التالية :الرابع / ) حلسؤال ا

 عدم التعذيب النفسي والجسدي.الدعوة لمن خالل 

  

 

 



 

 

  ما هي األساليب التي يتبعها االحتالل الصهيوني مع األسرى الفلسطينيني :السؤال اخلامس / 

 اإلهانات. .1

 الضرب. .2

 يته.التفتيش المذل لألسر وذويه قبل اختطافه في ب .3

 التهديد. .4

 القتل. .5

 هدم البيوت. .6

 اعتقال الزوجة. .7

 االعتقال اإلداري. .8

 العزل االنفرادي. .9

 اقتحام غرف األسرى. .10

 منع ذويهم من الزيارة. .11

 كيف تعامل املسلمون مع أسرى بدر ؟ /  السادسلسؤال ا

 راهم.أشار أبو بكر الصديق على الرسول )صلى هللا عليه وسلم( أن يأخذ الفدية مقابل اطالق س .1

 أن يعلم كل أسير عشرة من ابناء المسلمين القراءة والكتابة مقابل أطالق سراحهم. .2

  ما واجبنا جتاه أسرانا يف السجون واملعتقالت الصهيونية:/  السابعلسؤال ا

 مناصرتهم والتضامن معهم. .1

 رعاية أسرهم. .2

  خلليفة أبو بكر  :أذكر بعض أخالقيات املسلمني يف احلرب حسب وصية ا/  الثامنلسؤال ا

 محاربة المقاتلين فقط. .13

 حماية المدنيين من نساء وأطفال. .14

 حماية دور العبادة. .15

 الحفاظ على الممتلكات. .16

 عدم قطع األشجار المثمرة. .17

 النهي عن التدمير والتخريب والغدر والتمثيل. .18

  أذكر قواعد احلرب يف العصر احلديث :/  التاسعلسؤال ا

 على المقاتلين.أن تقتصر الهجمات  .6

 منع الهجمات التي تضر بالمدنيين والعسكريين دون تمييز. .7

 اإلبقاء على حياة المدنيين والمقاتلين المصابين واألسرى وحمايتهم. .8

 حماية أفراد ومرافق الرعاية الصحية. .9

 



 

 

  :يف وقتنا احلاضر ، وضح ذلك  كمعظم اجليوش ال تلتزم بقواعد القتال واالشتبا/  العاشرالسؤال 

 القتل دون رحمة. .1

 ودور العبادة والمؤسسات العلمية والصحية. تالتدمير الواسع للممتلكا .2

 تدمير البنية التحتية والمدارس والطرق. .3

  وضح انتهاكات الكيان الصهيوني يف احلرب على أهلنا يف قطاع غزة :/  احلادي عشرلسؤال ا

 قتل العشرات من الفلسطينيين. .3

 من طرق ومدارس ومستشفيات ومصانع.تدمير البنية التحتية  .4

  أذكر بعض القيم االجتماعية التي جاء بها اإلسالم :/  الثاني عشرلسؤال ا

 الوفاء بالعهد. .1

 القول الطيب. .2

 العفو. .3

 األمانة. .4

 الصدق. .5

 الكرم. .6

 الحياة. .7

 التعاون .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إجابات الكتاب املدرسي
 

 :  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحةالسؤال األول : 

 من أبرز القيم االجتماعية التي حث عليها اإلسالم : .8

 د. الكذب       ج. الخيانة                               الوفاء بالعهدب.              أ. الغدر             

 ما الظاهرة التي كانت منتشرة في الجاهلية وعمل اإلسالم على القضاء عليها : .9

 ب. غوث الملهوف                   ج. نصرة المظلوم       د. أكرام الضيف                          الرقأ. 

 من الخليفة المسلم الذي أشار على النبي )صلى هللا عليه وسلم( أخذ الفدية من أسرى بدر : .10

 د. هارون الرشيدب. عمر بن الخطاب                 ج.  معاوية بن أبي سفيان                   أبو بكر الصديقأ.  

 ماذا يطلق على في القانون الدولي على الشخص الذي يقع أثناء الحرب في قبضة العدو : .11

 د. معتقل                   أسيرج.     ب. مبعد                             أ. جريح                        

 كيف عامل المسلمون أسرى بدر : .12

 .أخذوا الفدية منهمد.         ب. عملوا على تعذيبهم              ج. نكلوا بهم              أ. قتلوهم                 

 ما المقصود بإبقاء األسير الفلسطيني رهن االعتقال دون محاكمة أو توجيه اتهامات لديه : .13

 د. العزل            . االختطافج                         ب. اإلبعاد                 االعتقال اإلداريأ. 

 ما االتفاقية الدولية التي تلتزم بها الدول المتحاربة لحماية المدنيين دون تمييز في الحرب : .14

 .اتفاقية جنيف الرابعةد.           ج. اتفاقية جنيف الثالثة    ب. اتفاقية جنيف الثانية              أ. اتفاقية جنيف األولى

 : صى القائد أسامة بن زيد بحماية المدنيين والشجر والدوابمن  الخليفة المسلم الذي أو .15

 علي بن أبي طالبد. عثمان بن عفان      . ج                    عمر بن الخطابب.           أبو بكر الصديقأ. 

 : أي من التالي تعد من االنتهاكات التي ارتكبها المحتل الصهيوني تجاه غزة .16

 حرية الحركة والنقلد. حماية دور العبادة    . ج                    تدمير المستشفياتب.           حماية المدنيينأ. 

 : وضح املقصود بالقيم االجتماعية  :  الثانيالسؤال 

 هي مثل عليا وتعاليم وضوابط أخالقية تحدد سلوك الفرد في المجتمع.     

 



 

 

 : عية التي جاء بها اإلسالم : أذكر مخسًا من القيم االجتما الثالثالسؤال 

 الوفاء بالعهد. .1

 العفو. .2

 األمانة. .3

 اإليثار. .4

 الكرم. .5

 الحياء. .6

 التعاون. .7

  أعط أمثلة على اخالقيات املسلمون يف القتال.:  الرابعلسؤال ا

 حماية المدنيين. .1

 محاربة المقاتلين فقط. .2

 حماية المدنيين وكبار السن والنساء واألطفال. .3

 حماية دور العبادة. .4

 لحفاظ على الممتلكات.ا .5

 عدم قطع األشجار المثمرة. .6

 النهي عن التدمير والتخريب والغدر والتمثيل بالجثث. .7

 اخلامس :معظم اجليوش املقاتلة ال تلتزم بقواعد القتال يف العصر احلايل ) أوضح ذلك مع األمثلة(:لسؤال ا

 تستطيع القتل دون رحمة -

 والمؤسسات الصحية والتعليمية. التدمير الواسع للممتلكات ودور العبادة -

 مليون قتيل. 60مثال / في الحرب العالمية الثانية حصدت أرواح  -

 قوات االحتالل الصهيوني قتلت عشرات األالف من الفلسطينيين من احتاللها فلسطين. -

 أصف انتهاكات االحتالل الصهيوني لقواعد احلرب يف فلسطني:  السادسلسؤال ا

 تية من طرق ومدارس ومستشفيات.تدمير البنية التح .1

 قتل العشرات من الفلسطينيين منذ احتالل فلسطين. .2

 م.2000تدمير البيوت خالل انتفاضة األقصى عام  .3

 م.2014م , 2012م , 2008تدمير البيوت وقتل المدنيين خالل أعوام  .4

 

 

 

 

 



 

 

 ةالوحدة الرابعة الدرس السابع: فلسطني واخلالفة الراشد

 السؤال األول / أجب )بنعم( أو )بال( حسب ما يناسبها من عبارات : 

 م.634هـ/13( حدثت معركة اجنادين عام ال)           .1

 (  تقع أجنادين شمال غرب مدينة الخليل.نعم)           .2

 ( حدثت معركة أجنادين زمن الخليفة عمر بن الخطاب.نعم)           .3

 خالد بن الوليد قوات عمر بن العاص في فتح فلسطين.( ساعدت قوات نعم)           .4

 ( كان جيش المسلمين في معركة أجنادين أكثر عدداً من جيش الروم.ال)           .5

 ( تعتبر معركة أجنادين أول نصر هز مضاجع الروم.نعم)           .6

 ( بعد معركة اليرموك حرر المسلمون جميع المدن من أيدي الروم.ال)           .7

 ( فتحت مدينة القدس صلحاً )سلماً(.نعم)           .8

 ( سلم صفرنيوس بطريرك القدس مفاتيح القدس إلى أبو عبيدة بن الجراح.ال)           .9

 ( ذكرت القدس في نصوص العهدة العمرية باسم إيلياء.نعم) .10

 ( لم يهدم الخليفة عمر بن الخطاب الكنائس في مدينة القدس.نعم) .11

 الذي صلى فيه عمر بن الخطاب مسجد. ( بني في المكاننعم) .12

 خطاب أهل الذمة العهدة العمرية.( منح الخليفة عمر بن النعم) .13

 : السؤال الثاني / اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني 

 حدثت معركة أجنادين قرب قرية .............. الفلسطينية : .1

 قرية عجورج. الخليل               د.           أ.بيت جبريل                     ب. رام هللا       

 من الخرب التي تحيط بموقع أجنادين  : .2

 )أ+ب( معا  أ. جنابة القوقا                    ب. جنيابا التحتا           ج. الخليل               د. 

 سيطر االحتالل الصهيوني على قرية عجور في عام : .3

 م2000م             د. 1973م                ج. 1967ب.                         م1948أ. 

 فتحت فلسطين زمن الخليفة الراشدي : .4

 ج. عثمان بن عفان    د. علي بن أبي طالب      أبو بكر الصديقأ.  عمر بن الخطاب            ب. 

 فتحت فلسطين على يد القائد   : .5

 األيوبي   ج. عمر بن الخطاب         د. أبو عبيدة إبن الجراح ب. صالح الدين             عمرو بن العاصأ. 

 ساندت قوات ................ قوات عمرو بن العاص  : .6

 ج. يزيد بن أبي سفيان         د. يزيد بن معاوية    أبو عبيدة ابن الجراحأ. خالد إبن الوليد                ب. 

 :  من النساء التي شاركن في معركة أجنادين  .7

 د. أم أيمن        خولة بنت األزورأ. أم سلمة                         ب. أم الدرداء                  ج. 

 م   :634حدثت معركة أجنادين سنة  .8

 هـ36هـ                      د. 16ج.                         هـ13هـ                           ب. 23أ. 

 ................ مدينة القدس لمدة أربعة أشهر   :حاصر القائد ... .9

 شرحبيل بن حسنة       د. يزيد بن أبي سفيانأبو عبيد ة بن الجراح     ج.  أ. عمرو بن العاص             ب. 

 فتحت مدينة القدس على يد المسلمين    : .10



 

 

 ج. بالهدنة                     د. بالحرب    سلما                       أ. بالقتال                          ب. 

 سلم بطريرك الرومان .................... القدس إلى الخليفة عمر بن الخطاب :  .11

 ب. بوهمند الثاني               ج. أوربان الثاني              د.  لوزنيان                      صفرنيوسأ. 

 ارى :منح الخليفة عمر بن الخطاب النص  .12

 ب. الجزية                       ج. القتل                         د. األسرالعهدة العمرية                أ. 

 فتحت مدينة القدس على يد الخليفة عمر بن الخطاب في  عام : .13

 م639هـ/18 م               د.638هـ/17ج. م                636هـ/15م                  ب. 636هـ/16أ. 

 صلى الخليفة عمر بن الخطاب بعد فتح القدس بالقرب من كنيسة  :  .14

 ج. المهد                        د. الجبرانالقيامة                        أ. الجثمانية                       ب. 

 تم بناء في المكان الذي صلى فيه الخليفة عمر بن الخطاب :  .15

 د. ال شيء مسجد                       ب. حديقة                         ج.                  أ. كنيسة         

 ذكرت القدس في نص العهدة العمرية باسم :  .16

 د. جميع ما ذكرإيلياء                        أ. أورسالم                       ب. يبوس                         ج. 

 رية نموذج يدل على أهمية ........... بين األديان  :العهدة العم  .17

 ب. التشدد                         ج. القتل                        د. عم التعاونالتسامح                       أ. 

 عاصمة فلسطين األموية هي  :  .18

 القدسج. نابلس                       د.    أ. أريحا                         ب. غزة                         

 يسيطر االحتالل الصهيوني على مدينة القدس بالكامل : .19

 م1987م                     د. 1973م                       ج. 1963ب.                     م  1948أ. 

 تقع اجنادين بين ................. شمال غرب الخليل:  .20

 د. الخليل والسبع      بيت جبرين والرملةونابلس              ب. اللد والرملة                   ج. أ. رام هللا 

 لسؤال الثالث / صحح ما حتته خط : ا

 .دفع الجزية( منح الخليفة عمر بن الخطاب أهل الذمة في القدس العهدة العمرية) .1

 .بالقتالب سلمت بيت المقدس إلى الخليفة عمر بن الخطا صلحا () .2

 .م636هـ16( حدثت معركة أجنادين عام م634هـ/13) .3

 .أورسالم( ذكرت القدس في نص العهدة العمرية باسم إيلياء) .4

 .الجثمانية( صلى الخليفة عمر بن الخطاب بعد فتح القدس بالقرب من الكنيسة القيامة) .5

 .عبد هللا بن أبي السرح( فتحت فلسطين على يد القائد عمرو بن العاص) .6

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لسؤال الرابع / أقرأ النص التارخيي التايل ثم أجب عن األسئلة التي تليه )أجب بنفسك( : ا

 

 المناطق التي تنبأ الرسول )صلى هللا عليه وسلم( بفتحها. .1

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 سبب توجه المسلمون في فتوحاتهم نحو فلسطين وبالد الشام. .2

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 السؤال اخلامس / من أكون : 

 توجهت زمن الخليفة أبو بكر الصديق لفتح فلسطين.)عمرو بن العاص(  .1

 ساندت قوات المسلمين لفتح فلسطين.ليد( )خالد بن الو .2

 قائد المسلمين في معركة اليرموك.)عمرو بن العاص(  .3

 منحت أهل الذمة في القدس العهدة العمرية.)عمر بن الخطاب(  .4

 م.634هـ / 13معركة حدثت بين المسلمين والروم في )أجنادين(  .5

 دون قتال.بطريرك روماني سلمت الخليفة عمر بن الخطاب القدس )صفرنيوس(  .6

 لسؤال السادس / مب تفسر :  ا

 توجه المسلمون في فتوحاتهم نحو فلسطين والشام. .1

 السبب / لتحريرها من أيدي الروم.

 تسمية العهدة العمرية بهذا االسم. .2

 نسبة إلى الخليفة عمر بن الخطاب.السبب / 

 لسؤال السابع / ما النتيجة املرتتبة علي :ا

 م.634هـ13معركة أجنادين عام  .1

. التمهيد إلنتصار المسلمين في معركة 3. منح المسلمين خبرة في القتال , 2.أول هزيمة للروم , 1النتيجة / 

 . ملئ الرعب في قلوب الروم وتحطيم هيبتهم.4اليرموك , 

 

 



 

 

 السؤال الثامن / تعترب العهدة العمرية منوذج للتعامل اإلنساني )أثبت ذلك(  : 

 تلكات.لم تهدم الكنائس والمم .1

 جعلت للنصارى الحق في ممارسة عبادتهم وشعائرهم الدينية بكل حرية. .2

 نظمت العالقة بين األديان. .3

 لسؤال التاسع / أقرأ النص التايل ثم أجب عن األسئلة التي تليه ) أجب بنفسك( : ا

 

 تسمية العهدة العمرية بهذا االسم. .1

 .............................. .السبب / ......................................

 أهمية العهدة العمرية. .2

 السبب/ ..................................................................... .

 بماذا ذكرت القدس في نصوص العهدة العمرية. .3

. ............................................................................... 

 

 

 



 

 

 لسؤال العاشر / اكتب اسم احملصول ومنطقة زراعته يف فلسطني : ا

 مناطق زراعته المحصول

 أريحا الموز

 الخليل العنب 

 غزة , نابلس , القدس , رام هللا الزيتون

 حيفا الحمضيات والخضراوات

 غزة الفراولة

 

 ني زمن اخلالفة الراشدة : السؤال احلادي عشر / أذكر طرق استغالل األراضي الزراعية يف فلسط

 زراعة األرض وجني محاصيلها. .1

 تأجيرها للعمال للعمل في األرض مقابل أجر محدد. .2

 تؤجر األرض لقاء مقابل من المال سنويا . .3

 طريقة المشاركة بين مالك األرض والفالح الذي يعمل في األرض لقاء جزء من المحصول. .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املدرسي إجابات الكتاب
 

 السؤال األول : أكمل الفراغ : 

 الفلسطينية. عجورحدثت معركة أجنادين قرب قرية  .1

 .عمرو بن العاصقائد معركة أجنادين هو  .2

 .أبو عبيدة بن الجراحعلى يد القائد  عمرو بن العاصفتحت مدينة القدس زمن الخليفة  .3

 .نت األزورخولة بمن النساء المسلمات اللواتي شاركن في معركة أجنادين  .4

 .أربعة شهورحاصرت القوات اإلسالمية مدينة القدس لمدة  .5

 

 السؤال الثاني : أحدد موقع عجور اجلغرايف  : 

 تقع بين بيت جبرين والرملة شمال غرب مدينة الخليل.     

 

 

 

 

 السؤال الثالث : أعدد النتائج املرتتبة على معركة أجنادين: 

 أول نصر هز بالد الروم. .1

 مين خبرة عملية في قتال الروم.منح المسل .2

 التمهيد النتصار المسلمين في معركة اليرموك. .3

 دب الرعب في قلوب الروم وتم أفشال مخططاتهم. .4

 

 السؤال الرابع : أعرف املقصود بالعهدة العمرية )أجب بنفسك( : 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 السؤال اخلامس :أصف احلالة االقتصادية يف فلسطني زمن اخلالفة الراشدة :

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 تم بحمد هللا


