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 مراجعة شاملة فً التارٌخ 

  الفصل الثانً )الجٌل الثانً( /للسنة الرابعة ابتدائً

 1/ كٌف سمٌت الفترة التً سبقت ظهور  االسالم ؟

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

 2/ قبل االسالم اشتهر العرب ببعض الصفات الذمٌمة و أٌضا ببعض الصفات الحمٌدة .أذكر البعض منها

 صفات حمٌدة مثل ...............................................................

 صفات ذمٌمة مثل ..................................................................

 3/ أذكر أهم االنشطة االقتصادٌة  التً كان ٌمارسها العرب قبل ظهور االسالم ؟

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

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

4/ تعرض الرسول )ص( و المسلمون االوائل الى االٌذاء من طرف المشركٌن ,مما دفعهم الى الهجرة )هجرة اولى و 

 هجرة ثانٌة ( 

أٌن كانت الوجهة فً الهجرة االولى و فً أي سنة كانت ؟-  

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

 أٌن كانت الوجهة فً الهجرة الثانٌة وفً أي سنة كانت ؟ -

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

 متى تمت هجرة سٌدنا محمد )ص( ؟ 

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

 5/ أربط كل تارٌخ بما ٌوافق :

الوصول الى المدٌنة ●                   ●ه(  1م )ربٌع االول 622سبتمبر 27الخمٌس   

مغادرة جبل ثور   ●                   ●ه(      1صفر27م)622سبتمبر  13الخمٌس   

الوصول الى قباء   ●                   ●ه(   1ربٌع االول  1م)622سبتمبر 17االثنٌن   

مغادرة مكة و المكوث بغار ثور    ●                  ●ه(  1ربٌع االول 8م )622سبتمبر  24االثنٌن   

/ ماهً أسباب الهجرة النبوٌة من مكة الى المدٌنة ؟6  

لكل شًء 

فة آ  

لم فة العآو 

 النسٌان
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.................................................................................................................................

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

و استقراره فٌها ما هو أول عمل قام به الرسول  / عند هجرة الرسول )ص( من مكة الى المدٌنة )ٌثرب سابقا(7

 )ص( عند الهجرة و كٌف نظم العالقات بٌن سكانها ؟

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

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

/ من أجل نشر الدعوة االسالمٌة خاض الرسول )ص( عدة غزوات .8  

 أذكر أهمها و فً أي سنة كانت ؟

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

/ بعد وفاة الرسول )ص( تولى بعض الصحابة ادارة شؤون المسلمٌن 9  

* ما ذا أطلق علٌهم ؟)بمعن اللقب الذي اطلق علٌهم (          

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

* أذكرهم بالترتٌب           

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

/قام الخلفاء الراشدون بعدة فتوحات خارج شبه الجزٌرة العربٌة .11  

 أذكر هذه الفتوحات مع السنة

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

 11/ ضع )ص( أو )خ ( أمام كل عبارة :

)......(←أول الخلفاء الراشدٌن هو عمر بن الخطاب رضً هللا عنه  -  

).......(←بعد وفاة الرسول )ص( توقفت الفتوحات االسالمٌة  -  

).......( ←خلفاء راشدٌن  ٌوجد أربعة -  

).......( ←لم ٌقبل االنصار اٌواء المهاجرٌن  -  

)......(←بعد الهجرة أصبح كل مهجر بمثابة أخ لكل أنصاري  -  

)......(←م622الهجرة االولى كانت من مكة الى ٌثرب سنة  -  

الهجرة الثانٌة كانت من مكة الى الحبشة )........( -  

).....(←قت ظهور االسالم بالجاهلٌة سمٌت الفترة التً سب -  
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).....( ←اتصف العرب قبل االسالم بصفات ذمٌمة مثل الثأر -  

).......( ←رحبت قرٌش بدعوة الرسول )ص(  -  

).......(←مارس العرب فً الجاهلٌة التجارة  -  

).......(←أول مسجد بنً فً االسالم هو مسجد قباء  -  

)....(←ء الراشدٌن أبو بكر الصدٌق هو أول الخلفا -  

).......( ←كانت الحروب و االغارات من أهم ما مٌز القبائل العربٌة قبل االسالم  -  

)......( ←م 622أبرهة الحبشً أراد تهدٌم الكعبة سنة  -  

).....( ←العام الذي ولد فٌه الرسول )ص( ٌسمى بعام الفٌل  -  

)......( ←ها العرب قبل االسالم الزراعةمن بٌن  أهم االنشطة االقتصادٌة التً كان ٌمارس -  

).....( ←م العادة بناء الكعبة  571جاء ابرهة ملك الحبشة الى مكة سنة  -   

 12/ أربط كل جملة بما ٌناسبها :

بٌن االوس و الخزرج  ●                             ●ولد النبً  )ص( سنة          

ه  8     ●                           ●الهجرة االولى كانت             

قباء      ●                         ●أول مسجد بنً فً االسالم       

م571عام الفٌل  ●                         ●غزوة بدر كانت فً سنة           

الى الحبشة   ●                           ●فتح مكة كان سنة                 

ه2   ●                          ●(            أصلح الرسول )ص  

 13/ امأل الفراغات بما ٌناسب :

سبب مجًء أبرهة الحبشً مكة هو ...............وكان سنة ..........وذلك لتحوٌل .....................-  

.........وهً تحدث ........... كانت ....................من ممٌزات الفترة  التً عاشها العرب فً العصر .......... -

حرب ............................ :االسباب ومن أشهر هذه الحروب   

كانت الهجرة االولى من ..........الى .............سنة............ -  

كانت الهجرة الثانٌة من ................الى..............سنة ......... -  

)ص( الى المدٌنة لقبوا ب....................... الذٌن هاجروا مع الرسول -  

 والذٌن استقبلوهم فً المدٌنة هم ......................وقد أبرم الرسول )ص( الصلح بٌن .........................
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/ كٌف كانت تسمى المدٌنة المنورة قبل هجرة الرسول )ص( الٌها؟14  

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

/ كٌف تولى ابو بكر الخالفة بعد وفاة الرسول )ص( ؟  15  

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

؟ ما هً التحوالت التً احدثها االسالم فً شبه الجزٌرة العربٌة او فً خارجها / 16  

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

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

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

/ اعتمد الرسول )ص( خطة عندما أسس دولة اسالمٌة 17  

 أذكر أهم الخطوات التً قام بها الرسول )ص( فً بناء الدولة االسالمٌة 

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

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

أذكر الخلفاء الراشدٌن الذٌن خلفوا الرسول )ص(  بعد وفاته بالترتٌب مع ذكر سنة خالفتهم  /18  

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

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

 19/ ضع )ص( أو )خ(  أمام كل جملة :

).......( ←مال افرٌقٌا خاضعا لالحتالل الفرنسً قبل الفتح االسالمً كان ش -  

)......( ←بدأ الفتح االسالمً الفعلً لشمال افرٌقٌا علً ٌد عمر بن الخطاب  -  

)........( ←ه 50عقبة بن نافع هو من قام بتأسٌس مدٌنة القٌروان سنة  -  

....().. ←قبل الفتح االسالمً لشمال افرٌقٌا كان سكانها من عبدة االوثان  -  

).......(←القمر.........  –تعددت االلهة لدى سكان شمال افرٌقٌا قبل الفتح منها عبادة الشمس  -  

).......(←اتسم الحكم البٌزنطً لشمال افرٌقٌا بالعدل  -  

)......( ←فتحت االندلس بقٌادة طارق بن زٌاد  -  

)......( ←رفض سكان شمال افرٌقٌا اعتناق االسالم  -  

).....( ←لفتح االسالمً فً المغرب توقف ا -  

).......( ←ساهم سكان شمال افرٌقٌا على نشر االسالم  -  
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).......( ←الفتح االسالمً لشمال افرٌقٌا ٌعتبر اجابً لسكانها  -  

)........(←استشهد عقبة بن نافع فً كمٌن نصبه له البٌزنطٌٌن  -  

ح االسالمً ؟/ كٌف كانت اوضاع سكان شمال افرٌقٌا قبل الفت20  

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

م تارٌخا معلمٌا فً مسار الفتوحات االسالمٌة .ماذا ٌمثل ؟647ه الموافق ل 27/ تعتبر سنة 21  

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

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

/ من هو القائد الذي تولى الفتح االسالمً لشمال افرٌقٌا 22  

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

/ كم دام فتح شمال افرٌقٌا ؟23  

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

قبة بن نافع فً فتح القٌروان ولما انطلق لفتح باقً المناطق المجاورة تعرض لكمٌن ع/ بعد نجاح 24  

ن كان هذا الكمٌن ؟من طرف م  -  

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

وماهً نتائجه ؟ -  

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

/ من فتح مصر ؟.........................................25  

من فتح الجزائر ؟...................................................  /26  

/ من قائل هذه المقولة ""ٌا رب لوال هذا البحر لمضٌت مجاهدا فً سبٌلك 27

 "؟........................................

/ كٌف اتسم الحكم البٌزنطً لشمال افرٌقٌا ؟28  

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

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

فرٌقٌا ؟شمال الالفتح االسالمً  الى ماذا ادى /29  

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

/ بدخول االسالم الى شمال افرٌقٌا عرفت المنطقة تغٌرات كثٌرة شملت مختلف مجاالت الحٌاة30  
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أذكر التغٌرات التً حدثت فً الحٌاة العامة   -      

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

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

هو هدف المسلمٌن من فتح شمال افرٌقٌا ؟ ما -       

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

 31/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل جملة :

).......( ←اتسم الحكم البٌزنطً لشمال افرٌقٌا بالعدل  -  

).......( ←ه لسكانها احداث الفتح االسالمً لشمال افرٌقٌا تعتبر إجابٌ -  

).......( ←رفض سكان شمال افرٌقٌا اعتناق االسالم  -  

).......( ←توقف الفتح االسالمً فً المغرب  -  

).....( ←فتحت االندلس على ٌد عقبة بن نافع -  

).......(←ساهم سكان شمال افرٌقٌا على نشر االسالم  -  

)......( ←عام  170دام فتح شمال افرٌقٌا  -  

)......( ←ازدهار الزراعة فً شمال افرٌقٌا بعد الفتح االسالمً بإدخال مزروعات جدٌدة -  

 32/أربط كل خلٌفة بتارٌخ خالفته للدولة االسالمٌة : 

ه23محرم سنة  03   ●                 ● رضً هللا عنه ابً طالب  علً بن   

ه11ربٌع االول سنة  12    ●                ●   رضً هللا عنه عمر بن الخطاب   

خ35ذو الحجة سنة  25      ●               ●  رضً هللاابو بكر الصدٌق      

ه13جمادى االخر سنة  23     ●                ●  رضً هللا عنهعثمان بن عفان    

 33/ أكمل بما ٌناسب : 

تم الفتح االسالمً لمصر بقٌادة ............... -  

اضعا ...................شمال افرٌقٌا كان خ -  

تولى الخالفة علً بن ابً طالب رضً هللا عنه سنة ................. -  

 دام الفتح لشمال افرٌقٌا حوالً ..........

 34/ ماذا ٌمثل كل تارٌخ من التوارٌخ التالٌة 
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 711 م← .......................

 - 615 م← ......................

 - 632 م ← ..................................

...........................←م  571  

 - 670 م ← ...............................

 622 م ←.............................

افرٌقٌا ؟ اجزاء شمال  / ما هً المدٌنة التً اتخذها الفاتحون منطلقا لفتح باق35ً  

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

/ ما هً أهم التغٌرات أو التحوالت التً أحدثها ظهور االسالم ؟36  

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

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

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

/ بما تمٌزت وماهً الصفات التً اتصف بها العرب فً فترة الجاهلٌة ؟37  

................................................................................................................:تمٌزت ب  -   

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

............................................................................................................ :اتصف العرب ب  -  

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

ة وكم دامت ؟/ ماهً أشهر حرب وقعت فً الجاهل38ٌ  

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

/ عرف االوس و الخزرج 39  

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

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

كبرى لهذا الفن ٌعتبر الفن المعماري من ابرز مظاهر التطور الحضاري للشعوب .ولذا اعطى الفاتحون اهمٌة  -40

 الذي برز فً مظهرٌن  .اذكرهما ومع ذكر امثلة .

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

..............................................................................................................................  
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اٌن ٌقع ثانً مسجد بنً فً شمال افرٌقٌا و فً اي سنه بنً و على ٌد من ؟ -41  

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

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

/ مر الفتح االسالمً لبالد المغرب بعدة مراحل اذكرها 42  

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

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

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

 44/ اربط كل مدٌنة بتارٌخ تأسٌسها  و مؤسسها :

م(                           حماد بن بلكٌن             1068)  ه460     مدٌنة اشٌر                    

م(                                  االباضٌٌن  1007)ه398                  مدٌنة بجاٌة      

م                                       زبٌري بن مناد  909        اسدراتن                    

م(                            الناصر الحمادي   936) ه 324       قلع بنً حماد             

 45/ اكمل الفراغات بما ٌناسب :

فً سنة ...........................ولد الرسول )ص( و بسبب ما  لقٌه من اٌذاء امر اصحابه بالهجرة الى  -

ثم هاجر الى ٌثرب سنة .....................ومنها جهز عدة غزوات أشهرها غزوة  ه 615...................سنة 

فتح مكة سنة ................ و فً حجة ......................نزلت اخر اٌة من القران الكرٌم و  ه2................سنة 

 و بعدها بثالثة اشهر توفً الرسول )ص( سنة.......................و خلفه .........................

 وضعٌة إدماجٌه :

ة االغارات و الحروب بٌن القبائل العربٌة ,واتصفوا سمٌت الفترة التً سبقت االسالم بالجاهلٌة وقد تمٌزت بكثر

بصفات ذمٌمة كالثأر و التمٌٌز العنصري   و عبادة االصنام ......لكن بمجًء االسالم ت غٌرت الحٌاة فٌها حٌث 

 ساوى االسالم بٌن الناس و دعاهم الى عبادة هللا وحده و نظم العالقات بٌنهم و حث على طلب العلم .

ك الدولة االسالمٌة و بدأت الدعوة باالنتشار .فقامت بذل  

 من خالل السند و من خالل ما درست أجب عن االسئلة التالٌة :

استخرج من السند الفروقات التً ظهرت فً شبه الجزٌرة العربٌة بٌن الجاهلٌة و االسالم ؟ -1  

ماهً مراحل قٌام الدولة االسالمٌة قبل وفاة الرسول )ص( ؟ -2  

سالم قام الرسول )ص( بعدة غزوات .اذكر اهمها وفً أي سنة لنشر اال -3  

هل انتهت الدولة االسالمٌة بعد وفاة الرسول )ص( ؟ اشرح باختصار  -4  
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 / كٌف سمٌت الفترة التً سبقت ظهور االسالم ؟

.الفترة التً سبقت ظهور االسالم بالجاهلٌةسمٌت   

 2/ قبل االسالم اشتهر العرب ببعض الصفات الذمٌمة و أٌضا ببعض الصفات الحمٌدة .أذكر البعض منها

اثة السائل اغ –صٌانة االمانة  –الشجاعة –الكرم :صفات حمٌدة مثل    

الحروب و االغارات ألتفه االسباب.  -الثأر:صفات ذمٌمة مثل   

 3/ أذكر أهم االنشطة االقتصادٌة  التً كان ٌمارسها العرب قبل ظهور االسالم ؟

.العرب فً الجاهلٌة هً التجارة مع الشعوب المجاورةمن بٌن اهم االنشطة االقتصادٌة التً مارسها   

4/ تعرض الرسول )ص( و المسلمون االوائل الى االٌذاء من طرف المشركٌن ,مما دفعهم الى الهجرة )هجرة اولى و 

 هجرة ثانٌة ( 

أٌن كانت الوجهة فً الهجرة االولى و فً أي سنة كانت ؟-  

م615الى الحبشة سنة  من مكة  كانت الهجرة االولى -  

 أٌن كانت الوجهة فً الهجرة الثانٌة وفً أي سنة كانت ؟ -

م 622الثانٌة كانت من مكة الى ٌثرب سنة الهجرة  -  

 متى تمت هجرة سٌدنا محمد )ص( ؟ 

.م 622هاجر الرسول )ص( فً الهجرة الثانٌة و كانت من مكة الى ٌثرب سنة  -  

 5/ أربط كل تارٌخ بما ٌوافق :

الوصول الى المدٌنة ●                   ●ه(  1م )ربٌع االول 622سبتمبر 27الخمٌس   

مغادرة جبل ثور   ●                   ●ه(      1صفر27م)622سبتمبر  13س الخمٌ  

الوصول الى قباء   ●                   ●ه(   1ربٌع االول  1م)622سبتمبر 17االثنٌن   

مغادرة مكة و المكوث بغار ثور    ●                  ●ه(  1ربٌع االول 8م )622سبتمبر  24االثنٌن   

باب الهجرة النبوٌة من مكة الى المدٌنة ؟/ ماهً أس6  

و سخروا منهم و عذبوا  زدٌاد اذى قرٌش للرسول و المسلمٌناهو ة النبوٌة  من االسباب الرئٌسٌة للهجر -

المدٌنة تعتبر بلدا امنا بسبب ازدٌاد المسلمٌن بها فً كانت  –حتى انهم حاولوا قتل الرسول )ص(  الضعفاء منهم .

 حٌن ان مكة كانت تحارب الدعوة الى االسالم.

 

 االجابة 
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قا( و استقراره فٌها ما هو أول عمل قام به الرسول / عند هجرة الرسول )ص( من مكة الى المدٌنة )ٌثرب ساب7

 )ص( عند الهجرة و كٌف نظم العالقات بٌن سكانها ؟

فً طرٌق هجرته الى ٌثرب بنى الرسول )ص( مسجد قباء و هو اول مسجد بنً فً االسالم . أول عمل قام به  -

خزرج و ازالة العداوة بٌنهما .م هو ابرام صلح بٌن قبٌلتً االوس و ال622الرسول )ص( عند الهجرة سنة   

بعد استقرار الرسول )ص( فً ٌثرب شرع فً تنظٌم العالقات بٌن سكانها من خالل تحرٌر وثٌقة  تسمى صحٌفة  

ٌنظم العالقات بٌن الجمٌع .م و هً بمثابة دستور مدنً  623المدٌنة سنة   

/ من أجل نشر الدعوة االسالمٌة خاض الرسول )ص( عدة غزوات .8..  

ذكر أهمها و فً أي سنة كانت ؟أ  

فتح  – ه 3غزوة أحد  -  ه 2غزوة بدر  :من اجل نشر الدعوة االسالمٌة خاض ا لرسول )ص( عدة غزوات  اهمها  -

  ه 8مكة  

/ بعد وفاة الرسول )ص( تولى بعض الصحابة ادارة شؤون المسلمٌن 9  

اللقب الذي اطلق علٌهم ( * ما ذا أطلق علٌهم ؟)          

) رضً هللا بعد وفاة الرسول )ص( تولى الصحابة ادارة شؤون المسلمٌن و قد اطلق علٌهم لقب الخلفاء الراشدٌن  -

  م .661م  و 632فكان ذلك اٌذانا بقٌام دولة الخلفاء الراشدٌن التً امتدت بٌن سنتً عنهم (

علً بن ابً  –بن عفان رضً هللا  عثمان –عمر بن الخطاب رضً هللا عنه –بكر الصدٌق رضً هللا عنه أبو  :وهم 

 طالب رضً هللا عنه. 

/قام الخلفاء الراشدون بعدة فتوحات خارج شبه الجزٌرة العربٌة .11  

 أذكر هذه الفتوحات مع السنة

و على  ٌن الخلفاء الراشد بعد وفاة الرسول )ص( تواصلت الفتوحات االسالمٌة الى ان وصلت الى المشرق على ٌد -

حٌث راسهم ابو بكر الصدٌق ثم بعد وفاته جاء عمر بن الخطاب فعثمان بن عفان فعلً بن ابً طالب رضً هللا عنهم 

  ه 21مصر سنة  - ه16فارس سنة  -  ه 15الشام سنة : شملت هذه الفتوحات 

 11/ ضع )ص( أو )خ ( أمام كل عبارة :

اول الخلفاء الراشدٌن هو ابو بكر الصدٌق  (خ )←أول الخلفاء الراشدٌن هو عمر بن الخطاب رضً هللا عنه  -

 رضً هللا عنه 

بعد وفاة الرسول )ص( استمرت الفتوحات  (خ )←بعد وفاة الرسول )ص( توقفت الفتوحات االسالمٌة  -

  الى ان وصلت الى المشرق  االسالمٌة

(ص ) ←خلفاء راشدٌن ٌوجد أربعة  -  

اوى كل انصاري مهاجر و اصبح بمثابة اخ له  (خ ) ←لم ٌقبل االنصار اٌواء المهاجرٌن  -  
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(ص )←بعد الهجرة أصبح كل مهجر بمثابة أخ لكل أنصاري  -  

م 615الهجرة االولى كانت من مكة الى الحبشة سنة  (خ )←م622الهجرة االولى كانت من مكة الى ٌثرب سنة  -  

الهجرة الثانٌة كانت من مكة الى ٌثرب  (خ لهجرة الثانٌة كانت من مكة الى الحبشة )ا -  

(ص )←سمٌت الفترة التً سبقت ظهور االسالم بالجاهلٌة  -  

(ص ) ←اتصف العرب قبل االسالم بصفات ذمٌمة مثل الثأر -  

عرض هو و لم ترحب قرٌش بدعوة الرسول )ص( حٌث ت (خ ) ←رحبت قرٌش بدعوة الرسول )ص(  -

 المسلمون االوائل الى االذى من طرف مشركً قرٌش .

(ص )←مارس العرب فً الجاهلٌة التجارة  -  

(ص )←أول مسجد بنً فً االسالم هو مسجد قباء  -  

(ص )←أبو بكر الصدٌق هو أول الخلفاء الراشدٌن  -  

(ص ) ←كانت الحروب و االغارات من أهم ما مٌز القبائل العربٌة قبل االسالم  -  

قام ابرهة ملك الحبشة بتجهٌز جٌش لهدم الكعبة و تحوٌل  (خ ) ←م 622أبرهة الحبشً أراد تهدٌم الكعبة سنة  -

م571الحج الى بالده و كان ذلك سنة   

(ص ) ←العام الذي ولد فٌه الرسول )ص( ٌسمى بعام الفٌل  -  

من بٌن اهم االنشطة  (خ ) ←السالم الزراعةمن بٌن  أهم االنشطة االقتصادٌة التً كان ٌمارسها العرب قبل ا -

 التً كان ٌمارسا العرب قبل االسالم التجارة.

جاء ابرهة ملك الحبشة الى مكة سنة  (خ ) ←م العادة بناء الكعبة  571جاء ابرهة ملك الحبشة الى مكة سنة  - 

م من اجل تهدٌم الكعبة و نقل الحج الى بالده.571  

 12/ أربط كل جملة بما ٌناسبها :

بٌن االوس و الخزرج  ●                             ●ولد النبً  )ص( سنة          

ه  8     ●                           ●الهجرة االولى كانت             

قباء      ●                         ●أول مسجد بنً فً االسالم       

م571عام الفٌل  ●                         ●غزوة بدر كانت فً سنة           

الى الحبشة   ●                           ●فتح مكة كان سنة                 

ه2   ●                          ●أصلح الرسول )ص(              

 13/ امأل الفراغات بما ٌناسب :
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الحج الى بالده وذلك لتحوٌل م 571 وكان سنةلتهدٌم الكعبة سبب مجًء أبرهة الحبشً مكة هو -  

االسباب  ألتفه وهً تحدث الجاهلً من ممٌزات الفترة  التً عاشها العرب فً العصر الحروب )االغارات( كانت  -

سنة. 41و التً دامت اكثر من  عبس و ذبٌان داحس و الغبراء بٌن قبٌلتً حرب  :ومن أشهر هذه الحروب   

.م 615الى الحبشة سنة مكة كانت الهجرة االولى من  -  

  م 622مكة الى  ٌثرب سنة من كانت الهجرة الثانٌة  -

المهاجرٌن ة لقبوا بالذٌن هاجروا مع الرسول )ص( الى المدٌن -  

قبٌلتً االوس و الخزرج لح بٌن وقد أبرم الرسول )ص( الصاالنصار لمدٌنة هم  والذٌن استقبلوهم فً ا  

ة قبل هجرة الرسول )ص( الٌها؟/ كٌف كانت تسمى المدٌنة المنور14  

كانت المدٌنة المنورة تلقب بٌثرب قبل هجرة الرسول )ص( الٌها . -  

/ كٌف تولى ابو بكر الخالفة بعد وفاة الرسول )ص( ؟  15  

بعد وفاة الرسول )ص( تولى ابو بكر الصدٌق رضً هللا عنه الحكم و ذلك بمباٌعته من طرف المسلمٌن  -  

؟التً احدثها االسالم فً شبه الجزٌرة العربٌة او فً خارجها  ما هً التحوالت  /16  

ا هبه الجزٌرة العربٌة او فً خارجها و منشة البشرٌة فً احداث تحوالت عمٌقة  فً حٌا ىاذى ظهور االسالم ال  -

الدعوة الى عبادة هللا وحده ال شرٌك  –فرض طلب العلم على كل مسلم و مسلمة   لٌة .القضاء على الجاه – :نذكر

  –المؤاخاة بٌن االنصار و المهاجرٌن  –هجرة المسلمون )االولى و الثانٌة(  -صنام )االوثان(له و ترك عبادة اال

/ اعتمد الرسول )ص( خطة عندما أسس دولة اسالمٌة 17  

 أذكر أهم الخطوات التً قام بها الرسول )ص( فً بناء الدولة االسالمٌة 

:هًفً بناء الدولة االسالمٌة  من اهم الخطوات التً قام بها الرسول )ص( -  

بناء مسجد قباء وهو اول مسجد بنً فً االسالم و اول نواة لقٌام الدولة االسالمٌة . -  

ابرام الصلح بٌن قبٌلتً االوس و الخزرج و ازالة العداوة بٌنهما . -  

تحرٌر وثٌقة تسمى صحٌف المدٌنة و هً بمثابة دستور ٌنظم العالقات بٌن الجمٌع. -  

المكرمة من ٌد طفار قرٌش . ةاسترجاع مك -  

  اسس الجٌش الذي بواسطته تتم الفتوحات االسالمٌة . -

أذكر الخلفاء الراشدٌن الذٌن خلفوا الرسول )ص(  بعد وفاته بالترتٌب مع ذكر سنة خالفتهم  /18  

(ه11ربٌع االول سنة  12ابو بكر الصدٌق رضً هللا عنه ) -  
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ه 13جمادى االخر سنة  23 عمر بن الخطاب رضً هللا-  

ه23محرم سنة  03عثمان بن عفان رضً هللا عنه  -  

ه 35ذي الحجة سنة  25 عنه علً بن ابً طالب رضً هللا -  

 19/ ضع )ص( أو )خ(  أمام كل جملة :

قبل الفتح االسالمً كان شمال افرٌقٌا (خ ) ←قبل الفتح االسالمً كان شمال افرٌقٌا خاضعا لالحتالل الفرنسً  -

 خاضعا لالحتالل البٌزنطً.

بدأ الفتح االسالمً الفعلً لشمال  – (خ ) ←بدأ الفتح االسالمً الفعلً لشمال افرٌقٌا علً ٌد عمر بن الخطاب  -

 افرٌقٌا على ٌد عقبة بن نافع الفهري .

(ص ) ←ه 50عقبة بن نافع هو من قام بتأسٌس مدٌنة القٌروان سنة  -  

(ص )←القمر.........  –تعددت االلهة لدى سكان شمال افرٌقٌا قبل الفتح منها عبادة الشمس  -  

اتسم الحكم البٌزنطً لشمال افرٌقٌا بالشد و فرض الضرائب (خ )←فرٌقٌا بالعدل اتسم الحكم البٌزنطً لشمال ا -

 على السكان و االستحواذ على االراضً الخصبة.

(ص ) ←فتحت االندلس بقٌادة طارق بن زٌاد  -  

اعتنق سكان شمال افرٌقٌا للدٌن االسالمً و احتضانهم (خ ) ←رفض سكان شمال افرٌقٌا اعتناق االسالم  -

اتحٌن .للف  

بعد فتح بالد المغرب اتخذها الفاتحون كنقطة انطالق لمواصل  (خ ) ←توقف الفتح االسالمً فً المغرب  -  

(ص ) ←ساهم سكان شمال افرٌقٌا على نشر االسالم  -  

(ص ) ←الفتح االسالمً لشمال افرٌقٌا ٌعتبر اجابً لسكانها  -  

(ص )←ٌن استشهد عقبة بن نافع فً كمٌن نصبه له البٌزنطٌ -  

/ كٌف كانت اوضاع سكان شمال افرٌقٌا قبل الفتح االسالمً ؟20  

قبل الفتح االسالمً كان شمال افرٌقٌا خاضعا للحكم البٌزنطً و كان سكانه مستغلٌن من طرف الغزاة حٌث لم  -

  السٌاسٌة و االقتصادٌة ٌكن لهم أي دور فً الحٌاة 

معلمٌا فً مسار الفتوحات االسالمٌة .ماذا ٌمثل ؟م تارٌخا 647ه الموافق ل 27/ تعتبر سنة 21  

م تارٌخا معلمٌا فً مسار الفتوحات االسالمٌة , ففً هذا التارٌخ استولى عبد  647الموافق  ه 27تعتبر سنة  -

.هللا بن ابً سرح على مدٌنة سبٌطلة أكبر حصن رومانً فً شمال افرٌقٌا.  

لشمال افرٌقٌا  / من هو القائد الذي تولى الفتح االسالم22ً  

القائد الذي تولى الفتح االسالمً لشمال افرٌقٌا هو عقبة بن نافع الفهري . -  
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/ كم دام فتح شمال افرٌقٌا ؟23  

عاما. 71دام فتح شمال افرٌقٌا نحو  -  

قبة بن نافع فً فتح القٌروان ولما انطلق لفتح باقً المناطق المجاورة تعرض لكمٌن ع/ بعد نجاح 24  

عندما كان عقبة بن نافع عائدا الى القٌروان بعد وصوله الى المحٌط االطلسً  - من كان هذا الكمٌن ؟ من طرف  -

فارس كانوا  311صحب أزٌد من  و قع فً كمٌن نصبه له البٌزنطٌون فً مدٌنة تهودة قرب بسكرة فاستشهد بها

  م. 681الموافق ل  ه 62معه و ذلك سنة 

قٌادة عمرو بن العاص فتحت مصر   -/ من فتح مصر ؟ 25  

أبو المهاجر دٌنار،زهٌر بن قٌس،وحسان بن عقبة بن نافع، :قادة الفتح الجزائرٌٌن  - فتح الجزائر ؟/  من 26

  النعمان

عقبة بن نافع هو قائل هذه  -مجاهدا فً سبٌلك "؟/ من قائل هذه المقولة ""ٌا رب لوال هذا البحر لمضٌت 27

  المقولة .

م البٌزنطً لشمال افرٌقٌا ؟/ كٌف اتسم الحك28  

اتسم الحكم البٌزنطً لشمال افرٌقٌا بالشدة و فرض الضرائب على السكان و االستحواذ على االراضً الخصبة . -  

شمال افرٌقٌا ؟لالفتح االسالمً  الى ماذا ادى /29  

اتحٌن مما أدى الى حدوث فلادى الفتح االسالمً لشمال افرٌقٌا الى اعتناق سكانه للدٌن االسالمً و احتضانهم ل -

  تمازج بٌنهم و اصبحت المنطقة جزءا من الدولة االسالمٌة.

/ بدخول االسالم الى شمال افرٌقٌا عرفت المنطقة تغٌرات كثٌرة شملت مختلف مجاالت الحٌاة30  

أذكر التغٌرات التً حدثت فً الحٌاة العامة   -      

:كبٌر على اوضاعها العامة و منها احدث الفتح االسالمً لشمال افرٌقٌا تغٌرات  -  

ازدهار الزراعة بإدخال مزروعات جدٌدة. --   للدٌن االسالمً. ةاعتناق سكان المنطق -       

تحرٌر الحوض الغربً للبحر االبٌض المتوسط من سٌطرة البٌزنطٌٌن  -      

  جعل المنطقة جسور تواصل بٌن اوروبا و افرٌقٌا و المشرق العربً. -   

 31/ ضع )ص( أو )خ( أمام كل جملة :

اتسم الحكم البٌزنطً لشمال افرٌقٌا بالشدة  (خ ) ←اتسم الحكم البٌزنطً لشمال افرٌقٌا بالعدل  -  

(ص ) ←احداث الفتح االسالمً لشمال افرٌقٌا تعتبر إجابٌه لسكانها  -  

السالماعتنق سكان شمال افرٌقٌا ا (خ ) ←رفض سكان شمال افرٌقٌا اعتناق االسالم  -  
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بعد فتح بالد المغرب اتخدها الفاتحون كنقطة انطالق لمواصلة  – (خ ) ←توقف الفتح االسالمً فً المغرب  -

 نشر االسالم .

بن زٌاد و موسى بن نصٌر طارق فتحت االندلس بقٌادة  (خ ) ←فتحت االندلس على ٌد عقبة بن نافع -  

(ص )←ساهم سكان شمال افرٌقٌا على نشر االسالم  -  

عام  70دام فتح شمال افرٌقٌا  – (خ ) ←عام  170دام فتح شمال افرٌقٌا  -  

(ص ) ←ازدهار الزراعة فً شمال افرٌقٌا بعد الفتح االسالمً بإدخال مزروعات جدٌدة -  

 32/أربط كل خلٌفة بتارٌخ خالفته للدولة االسالمٌة : 

ه23محرم سنة  03   ●                 ●  رضً هللا عنه  ابً طالب علً بن  

ه11ربٌع االول سنة  12    ●                ●   رضً هللا عنه  عمر بن الخطاب   

خ35ذو الحجة سنة  25      ●               ●  ابو بكر الصدٌق  رضً هللا عنه    

ه13جمادى االخر سنة  23     ●                ●   رضً هللا عنه عثمان بن عفان   

 33/ أكمل بما ٌناسب : 

عمرو بن العاص المً لمصر بقٌادة تم الفتح االس -  

للحكم البٌزنطً ٌا كان خاضعا شمال افرٌق -  

ه 35ذو الحجة سنة  25ً هللا عنه سنة  تولى الخالفة علً بن ابً طالب رض -  

عاما  70ح لشمال افرٌقٌا حوالً  دام الفت  

 34/ ماذا ٌمثل كل تارٌخ من التوارٌخ التالٌة 

 711 م← فتح االندلس بقٌادة طارق بن زٌاد و موسى بن نصٌر 

 - 615 م←  الهجرة االولى للمسلمٌن من مكة الى الحبشة

 - 632 م ←  - وفاة الرسول  محمد )ص( وبداٌة قٌام جولة الخلفاء الراشدٌن.

الحبشة بتجهٌز السنة التً ولد فٌها الرسول محمد )ص( و هً نفسها السنة التً قام بها ابرهة ملك  - ←م  571

 جٌش لهدم الكعبة و تحوٌل الحج الى بالده.و تسمى بعام الفٌل  

 - 670 م ←  - تأسٌس مدٌنة القٌروان على ٌد عقبة بن نافع .

 622 م ← - الهجرة الثانٌة   المسلمٌن والرسول  من مكة الى ٌثرب .

افرٌقٌا ؟ ال اجزاء شم / ما هً المدٌنة التً اتخذها الفاتحون منطلقا لفتح باق35ً  

  اتخذ الفاتحون مدٌنة القٌروان قاعدة لمواصلة فتح بقٌة اجزاء شمال افرٌقٌا  -
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اشهر حرب وقعت فً الجاهلٌة حرب داحس و الغبراء بٌن  - / ماهً أشهر حرب وقعت فً الجاهلٌة وكم دامت ؟38

عاما. 40قبٌلتً عبس و ذبٌان و التً دامت اكثر من   

 االوس و الخزرج قبٌلتان عربٌتان تسكنان ٌثرب كانت الحروب تقوم بٌنهما ألتفه – / عرف االوس و الخزرج39

 االسباب

ٌعتبر الفن المعماري من ابرز مظاهر التطور الحضاري للشعوب .ولذا اعطى الفاتحون اهمٌة كبرى لهذا الفن  -40

 الذي برز فً مظهرٌن  .اذكرهما ومع ذكر امثلة .

بناء المساجد المظهر الدٌنً تمثل فً ا -1  

المظهر السٌاسً تمثل فً بناء المدن -2  

اٌن ٌقع ثانً مسجد بنً فً شمال افرٌقٌا و فً اي سنه بنً و على ٌد من ؟ -41  

م  678الموافق ل  ه 59ابو المهاجر دٌنار بنً ثانً مسجد فً شمال افرٌقٌا وبالضبط بمدٌنة مٌلة بالجزائر سنة  -  

/ مر الفتح االسالمً لبالد المغرب بعدة مراحل اذكرها 42  

حٌث كانت البداٌة فً مصر و تاسٌس مدٌنة الفسطاط ثم برقة بلٌبٌا :لبالد المغرب بعدة مراحل الفتح االسالمً مر  -

م فً جمٌع اجزاء شمال افرٌقٌا قادته الحالٌة ثم اسس الفاتحون مدٌنة القٌروان بتونس الحالٌة ثم انتشر االسال

  شخصٌات اسالمٌة عظٌمة ,اصرت على نشر االسالم رغم كل العوائق .

 44/ اربط كل مدٌنة بتارٌخ تأسٌسها  و مؤسسها :

م(                           حماد بن بلكٌن             1068)  ه460مدٌنة اشٌر                         

م(                                  االباضٌٌن  1007)ه398مدٌنة بجاٌة                        

زبٌري بن مناد                                      م   909اسدراتن                            

م(                            الناصر الحمادي   936) ه 324قلع بنً حماد                    

 45/ اكمل الفراغات بما ٌناسب :

ثم  م 615ة سنالحبشة ولد الرسول )ص( و بسبب ما  لقٌه من اٌذاء امر اصحابه بالهجرة الى م 571فً سنة  -

و فً حجة  ه 8و فتح مكة سنة  ه2سنة بدر ومنها جهز عدة غزوات أشهرها غزوة م  622هاجر الى ٌثرب سنة 

ابو بكر الصدٌق و خلفه  م  632نزلت اخر اٌة من القران الكرٌم و بعدها بثالثة اشهر توفً الرسول )ص( سنةالوداع 

 رضً هللا عنه.

( لى اجاباتً فقد تكون هناك اخطاء وقعت منً سهوا عن غٌر قصدٌرجى االنتباه عند الرجوع ا)   

                         الى خالصات التالميذ التي اخدوها في القسم الن لكل استاذ تعبيره و اسلوبه          الرجوع 

 تمنياتي بالنجاح والوصول الى اعلى المراتب 


