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 هـ الجزء االول :1438الشاملة  اسئلة كفايات لقسم التاريخ

 
 كان احلكم يف عهد الدولة األموية قاصراً  على:  /1س

 )ب( الفرس )ج( الرتكالعرب )أ( 
 

 هـ نتيجة :656ضعفت اخلالفة العباسية قبل  /2س
 )ب( تسلط العلماء )ج( تسلط الوزراء تسلط طوائف العسكر)أ( 

 
وضح العالمة ................. في كتباه أمثلة تبين تسلط العسكر على  /3س

 الخلفاء العباسين :
 )ب( ابن خلدون )ج( ابن األثير ابن كثير)أ( 
 

 ساهمت عوامل كثيرة في ضعف الخالفة العباسية منها : /4س
 ضعف شخصية الخليفةب( قوة شخصية الخليفة )ج( )أ( سيطرة الحريم )

 
 من عوامل ضعف الخالفة العباسية : /5س

 )أ( ظهور شخصيات منافسة للخليفة )ب( تحالف الخلفاء مع المماليك 
 ظهور أمراض سياسية واجتماعية واقتصادية انتشرت واستعصى عالجها)ج( 

 
 هـ :656الخطر القادم على العالم اإلسالمي سنة  /6س

 )ج( المماليك المغول)أ( الصليبيون )ب( 
 

من األحداث البالغة الخطورة والتي هزت العالم اإلسالمي سقوط الخالفة  /7س
 العباسية ببغداد سنة :

 هـ 750هـ )ج( 350)ب(  هـ656)أ( 
 

 
 سقطت الخالفة العباسية على يد القوات : /8س

 المغولية)أ( الصليبية )ب( المملوكية )ج( 
 

 اخلالفة من الناحية الروحية من متطلبات املسلمني من مشارق األرض ومغارهبا :بقاء  /9س
 )ب( خطأ صح)أ( 
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 : ؟تردد كثرياً  يف تسجيل أحداث سقوط اخلالفة العباسية /10س
 )ب( ابن كثير )ج( ابن خلدون ابن األثير)أ( 

 
ة قائل هذه العبارة : )لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادث /11س

 تعاظما لها كارها لذكرها ......( هو :
 )ب( ابن كثير )ج( ابن خلدون ابن األثير)أ( 

 
 :)املغول( يرجعون يف نسبهم األول للجنس التورانيالذي ينتسب إليه األتراك  /12س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 المؤسس الحقيقي لدولة المغول : /13س
 )ب( هوالكو )ج( عثمان بن أرطغرل جنكيز خان)أ( 

 
 موطن المغول األصلي : /14س
 )ب( هضبة األناضول )ج( هضبة أفريقيا الهضبة اآلسيوية)أ( 

 
 المغــول : /15س

)أ( شعب متحضر يعتمد على التجارة )ب( شعب متحضر يعتمد على الزراعة )ج( 
 شعب غير متحضر يتكون من قبائل رحل

 
 المغول كان نظام حياتهم االجتماعية : /16س
)ب( مدنيا  يضم  :الطاعة للرؤساء وحب للحرب بما فيها من نهب وسلبقبليا   )أ( 

 مؤسسات وقوانين )ج( يشابه النظم االجتماعية في أوروبا
 

 كان نظام المغول االجتماعي يقوم على األحزاب : /17س
 خطأ)أ( صح )ب( 

 
 كانت ديانة المغول : /18س

 الشامانية)أ( المجوسية )ب( النصرانية )ج( 
 

 د جنكيز خان سنة :ول /19س
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 هـ 549هـ )ج(  620هـ )ب(  550)أ( 
 
 

 اسم جنكيز خان يعين ) امللك العظيم ( : /20س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 كانت عاصمة جنكيز خان : /21س

 )ج( القسطنطينيةقراقورم )أ( نيسابور )ب( 
 

 وضع جنكيز خان دستورا   نص فيه على ضرورة الخضوع لسلطانه : /22س
 أ)ب( خط صح)أ( 

 
 تويف جنكيز خان سنة : /23س
 هـ670)ج( هـ624هـ )ب( 650)أ(

 
 القائد المغولي الذي أسقط الخالفة العباسية ببغداد هو : /24س

 )ج( جنكيز خان هوالكو)أ( تيمورلنك )ب( 
 

املستعصمباهلل هو: أبو امحد عبد هللا ابن منصور بن حممد من ساللة هارون الرشيد وهو  /25س
 :العباسية يف العراق  آخر خلفاءالدولة

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 اخلليفة التيسقطت يف عهده الدولة العباسية وهو آخر خلفائها هو ) املستنصر ابهلل( : /26س
 خطأ)أ( صح )ب( 

 
 عند سقوط الخالفة العباسية ببغداد كان الخليفة : /27س

 المستعصم باهلل)أ( أبو جعفر المنصور )ب( المستنصر باهلل )ج( 
 

 :هـ يف بغداد 609ولداملستعصم يف سنة  /28س

 )ب( خطأ صح)أ( 
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 :هـ 640وراثملستعصم ابهلل اخلالفة بعد وفاة والده سنة  /29س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

) مؤيد الدين ابن العلقمي ( هو وزير اخلليفةالعباسي املستعصم ابهلل وهو الذي رتب مع  /30س
 :هوالكو احتالل بغداد 

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 ) املستنصر ابهلل ( استكثر من اجلند قبل موته حتىوصل عددهم إىل )مائة ألف جندي( : /31س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 كان الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي يصانع المغول في الباطن ويكاتبهم : /32س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 أشار الوزير ابن العلقمي على الخليفة المستعصم باهلل : /33س

 )ج( إنقاص رواتب الجند بقطع أرزاق الجندرواتب الجند )ب(  )أ( بزيادة
 

 
حجب الوزير ابن العلقمي عن الخليفة رسائل المناصحة والتحذير من  /34س

 خطر المغول :
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
المماليك : هم جماعات جلبوا إلى سوق الرقيق في العراق والشام ومصر  /35س

وآسيا الصغرى والقوقاز وشواطئ البحر من منطقة ما وراء النهر و فرغانة 
 األسود :

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 صار املماليك األداة احلربية الوحيدة يف بعض الدول مثل دولة املماليك يف مصر والشام : /36س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 أول من شكل فرقهعسكريه من األتراك هو ) املعتصم( : /37س
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 )ب( خطأ صح)أ( 
 

ليك( صغاراً  ووفر هلم املعلمني ليعلموهم الدين والقرآن واللغة العربية أخذ املعتصم)املما /38س
 وقدشكلوا يف عهده قوه ضاربه :

 )ب( خطأ  صح)أ( 
 

 :  املدينة اليت نقالخلليفة العباسي املعتصم املماليك إليها بعد أن ضج منهم السكان هي /39س

 )ب( البصرة سامراء)أ( 
 

في تشجيع الدعوة اإلسالمية نهج سلفه اقتفى صالح الدين األيوبي  /40س
 الصالح :

 )ج( توران شاه نور الدين محمود)أ( عماد الدين زنكي )ب( 
 

 وقعت معركة حطين سنة : /41س
 هـ571هـ )ج( 561)ب(  هـ 583)أ( 

 
 معركة حطني كانت بني : /42س

 )ج( األيوبيني واملغولاأليوبيني والصليبني )أ( األيوبيني واملماليك )ب( 
 

 :  من أهم نتائج معركة حطني : أسر عدد كبري منأمراء أوراب وملوكها /43س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 تويف صالح الدين األيويب عام : /44س
 هـ583هـ )ج( 591)ب(  هـ589)أ( 

 
 بعد وفاة صالح الدين األيويب : /45س

)ج( حتالفت مع  قسم على ابنائه 15تفككت وقسمت )أ( توسعت الدولة وزاد نفوذها )ب( 
 الدولة اململوكية

 
 بعد وفاة صالح الدين األيويب استوىل على أمالك الدولة األوروبية : /46س
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 امللك العادل)أ( امللك الظاهر بيربس )ب( املظفر قطز )ج( 
 
 

من القائل :" إنه قبيح بي أن أكون أتابك صبي مع الشيخوخة والتقدم ,  /47س
 هو لمن غلب " :والملك ليس هو باإلرث وإنما 

 )ب( الظاهر بيبرس )ج( طومان باي الملك العادل)أ( 
 

 : أول من تصدى للحملةالصليبية األوىل ) سالجقة الروم املسلمني ( /48س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 كان جمتمع بغداد يتكون من :  /49س
 )ب( مسلمني سنيني وشيعة مسلمني سنيني وشيعة ويهود ونصارى)أ( 

 
 ة يف ) الكرخ( :كامنقر الشيع  /50س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 آخر وزراء الدولة العباسية : /51س
 مؤيد الدين ابن العلقمي)أ( أبو سلمة الخالل )ب( عبد الملك الزيات )ج( 

 

 
 كان آخر وزراء الدولة العباسية : /52س
 )ب( نصراني )ج( يهودي مسلم شيعي)أ( 

 
 كانت داينة أم هوالكو :  /53س

 النصرانية على املذهب النسطورييهودية )ج( )أ( الشامانية )ب( ال
 

تظهر العالقة بني التتار والصليبني فياجلانب الروحي فزوجة هوالكو ووالدته على  /54س
 :  املذهبالنصطويفمناملتوقع أن يكون عطوفا على الصليبني

 )ب( خطأ صح)أ( 
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 اتصل ملك أرمينيا الصغرى املسيحي ابلزعيم املغويل : /55س
 )ب( جنكيز خان )ج( تيمورلنك وهوالك)أ( 

 
 

 :؟كان هدف ملك أرمينيا من اتصاله بالمغول  /56س
)أ( رسم خطه لغزو بالد الشام )ب( انتزاع بيت المقدس )ج( تسليم مفاتيح البيت 

 جميع ما ذكر)د( 
 

 اتخذ غزو المغول للمسلمين بالشام طابعا مسيحيا لما يلي : /57س
)أ( أن زوجة هوالكو وأمه كانتا مسيحيتين )ب( كان هوالكو يعطف على 

 المسيحيين 
 جميع ما ذكر)ج( فرصة للصليبين لتحويل التتار للمسيحية )د( 

 

 عامل هوالكو املستعصم ابهلل أبسلوب متجرد من كل معاين اإلنسانية : /58س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
ية بعد سقوطها ألن هوالكو أمر بقتل فقدت بغداد أهميتها الثقافية واألدب /59س

 آالف من العلماء :
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 لم تفقد بغداد أهميتها الثقافية واألدبية بعد سقوطها : /60س

 خطأ)أ( صح )ب( 
 

أسس أبو جعفر املنصور بغداد ومساها مدينة السالم وألفت فيها املؤلفات ومنها اخلطيب  /61س
 خ بغداد ( :البغدادي ألف كتاب امسه ) اتري

 )ب( خطأ  صح)أ( 
 

 استقرت اخلالفة العباسية يف بغداد : /62س
 قرون 7)ب( أكثر من  قرون5أكثر من )أ( 

 
 كانت بغداد قبل الغزو المغولي : /63س

)أ( مركز للنشاط السياسي والعلمي )ب( يؤمها الوفود من العلماء واألمراء من كل 



 

8 
 

 مكان 
  جميع ما ذكررى روابط مختلفة )د( )ج( كانت بينها وبين العواصم األخ

 
 أسس أبناء هوالكو دولة يف إيران عرفت بدولة األخلانيني : /64س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 تأثر المسلمون بسقوط بغداد لآلتي : /65س
)أ( خلو األرض من وجود خليفة )ب( استئصال األسرة العباسية )ج( فقدت األمة السلطة 

 مجيع ما ذكرالسياسية )د( 
 
 

 هـ : 923ألغى اخلالفة العباسية يف مصر اخلليفة العثماين ) سليم األول( عام  /66س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 نقل اخلليفة العثماين ) سليم األول ( اخلالفة إىل القسطنطينية حاضرة العثمانيني :  /67س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 قسم املؤرخون املماليك إىل : /68س
 مجيع ما ذكرجيه أو الشراكسة )ج( )أ( مماليك حبرية )ب( مماليك بر 

 
 ينقسم املماليك إىل مماليك ) حبرية وبرجيه( : /69س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

الدور الذي قام به الزعماء بعد مساعهم بنكبة بغداد قام املماليك ابلتصدي للتتار يف معركة  /70س
 عني جالوت: 

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

بن عبد السالم الناس على  قبيل معركة عين جالوت حث الشيخ العز /71س
 الجهاد :
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 )ب( خطأ صح)أ( 
 
 

 قبيل معركة عين جالوت قام قائد المسلمين بـ : /72س
)أ( جمع العلماء واألمراء وقادة الجند )ب( تذكيرهم بأهمية الموقعة )ج( حثهم 

 جمع ما ذكرعلى الصمود والمقاومة )د( 
 

 وقعت معركة عين جالوت سنة : /73س
 هـ540)ج(  هـ658هـ )ب( 720)أ( 

 
 كان قائد المسلمين في معركة عين جالوت : /74س
 )ب( طومان باي )ج( توران شاهالمظفر قطز )أ( 
 

 
 قائد املسلمني يف معركة عني جالوت ) املظفر سيف الدين قطز( : /75س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 كان قائد المغول في معركة عين جالوت : /76س
 كيتوبغا)أ( بركه خان )ب( أرطغرل )ج( 

 

 
 قائد املغول يف معركة عني جالوت ) كاتوبغا(:  /77س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 القائد املغويل يف معركة عني جالوت : /78س
  أسر وقتل)أ( هرب )ب( أسر وعفي عنه )ج( 

 
 أسفرت معركة عني جالوت عن فشل ذريع لسياسة الصليبيني يف الشرق والغرب : /79س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 عين جالوت منحت مركز الزعامة في العالم اإلسالمي لـ : معركة /80س
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 )ب( دمشق )ج( الهندمصر )أ( 
 

 أصبحت مصر مركز إشعاع بعد معركة عين جالوت : /81س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
حقق انتصار معركة عين جالوت انتشار اإلسالم بين قبائل المغول القبجاق  /82س
 : 

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 ني احلكام املغول من املسلمني القبجاق واملماليك يف :توطدت العالقة ب /83س
 مصر)أ( الصني )ب( تركيا )ج( 

 
 هـ : 658توىل بيربس احلكم سنة  /84س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 اهتم السلطان اململوكي ........... إبحياء اخلالفة العباسية يف القاهرة : /85س
 )ب( املظفر قطز )ج( قالوون بيربس)أ( 

 
 

 هـ : 620يربس ) تركي ( وولد يف صحراء القبجاق سنة أصل ب /86س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 وقع بيربس يف أسر املغول وهو يف ) الرابعة عشرة من عمره (:  /87س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

اشرتى األمري عالء الدين أيداكني الصاحل البندقداري )بيربس( من دمشق فسمي بيربس  /88س
 البندقداري : 

 )ب( خطأ صح)أ( 
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 هـ : 658توىل سيف الدين قطز احلكم سنة  /89س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
استعجل بيربس يف قمع ثورة الكوراين حىت ال تنتشر يف بقية األقاليم املصرية وحىت ال  /90س

 يصعب عليه القضاء على بقية الثورات األخرى : 
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 هـ : 663سوف وقلعة صفد وايفا سنة بدأالظاهر بيربس محلته الظافرة لفتح قيسارية و أر  /91س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :  املدينة احلصينة اليت ظلت رهينة األسر الصلييب ألكثرمن قرن ونصف هي /92س

 أنطاكية)أ( الكرك )ب( القدس )ج( 
 

 :  ظلت أنطاكية حتت احلكم الصلييب ) أكثرمن قرن ونصف( /93س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

هـ وكان سقوطها أعظم فتح حققهاملسلمون على 666ة سنة فتح الظاهر بيربس أنطاكي /94س
 :  الصليبيني منُذ معركة حطني

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 : هـ 675للظاهر بيربس يف املعركة عند بلدة أبلستني آبسيا الصغرى سنة )  كانت ) الغلبة  /95س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :  ارجيةأنشئ الظاهر بيربس ديوان يقوم مبثل ما تقوم هبوزارة اخل /96س

 )ج( ديوان الوالايت ديوان اإلنشاء)أ( ديوان الربيد )ب( 
 

 :  وظيفة ديوان اإلنشاء /97س

)أ( ميثل ما تقوم به وزارةاخلارجية )ب( يعداالتفاقيات واملعاهدات وخياطب الدول ويستقبل الوفود 
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 ويقدمهم إىل السلطان 
 مجيع ما ذكر لدول األخرى )د()ج( يقوم ابملراسالت بني السلطان الظاهر بيربس وبني ا

 
هيأ الظاهر بيربس السبلللربيد الذي يصل بني الشام ومصر وكان يصله الربيد يف  /98س

 : )  دمشق)مرتني فياألسبوع

 خطأ)أ( صح )ب( 
 

 :  ملاذا اهتم بيربس ابلنظام القضائي /99س

 )أ( ألهنسلطة تشريعية يف الدولة واجملتمع اإلسالمي
)ب( ألن النظام القضائي حيافظ على هذهالدولة ومكتسباهتا ومقوماهتا وعلى اإلصالح بني رعاايها 

 مجيع ما ذكر)ج( 
 

 -املالكي  -قضاة( ألهنميمثلون املذاهب األربعة )الشافعي  4عني الظاهر بيربس ) /100س
 احلنفي( : – احلنبلي

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :  ملاذا املسجد دوره مهم /101س

( ألن املسجد فيه اجتماع ألمة اإلسالم وفيه أتدية لشعائر دينها وممارسهلعبادهتا)ب( ألن املسجد )أ
 مجيع ما ذكرفيه تعلم ألمور الدين )ج( 

 
 :استغرق بناء املدرسة الظاهرية يف القاهرة /102س

 )ب( ثالثة أعوام )ج( مخسة أعوام عامني)أ( 
 

 :  هرية فيمصراكتفى الظاهر بيربس ابملدرسة الظا /103س

 خطأ)أ( صح )ب( 
 

 :  قام به الظاهر بيربس إبنشاءمدرسة يف دمشقعرفت ابمسه /104س

 )ب( خطأ صح)أ( 
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 :  أهم املؤسسات التعليمية اليت أنشأها الظاهر بيربس /105س

 هـ )ب( أنشأ مدرسة الظاهرية فيدمشق 660)أ( انشأ املدرسة الظاهرية يف القاهرة 
 جميع ما ذكران الظاهر بيبرس في القاهرة )ج( )ج( أنشأ جامع السلط

 
 :  شرع الظاهر بيربس يف بناء مدرسة دمشق يف سنة /106س

 هـ 677)ب(  هـ676)أ( 
 

املكتبة الذي أنشأها الظاهر بيربس يف دمشق قائمة حىت اآلنتعرف ابملكتبة الظاهرية نسبة  /107س
 إليه :
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
هـ وال يزال قائماً حىت  665امع السلطان الظاهر بيربس ( سنة أنشأالظاهر بيربس ) ج /108س

 اليوم:
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 :  أهم اإلصالحات اليت قام هبا الظاهر بيربس فياحلجاز /109س

 مجيع ما ذكر)أ( قام بعدة إصالحات يف احلرم النبوي )ب( بىن فياملدينة مستشفى ألهلها )ج( 
 

 سالطين المماليك هو الظاهر بيبرس :أول من جلس للمظالم من  /110س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
هـ وخصص يومي االثنني واخلميس من كل أسبوع 661أقام الظاهربيربس دار العدل سنة  /111س

 :  جيلس فيها للفصلفي القضااي الكبرية

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :  هـ 676تويف الظاهربيربس سنة  /112س

 )ب( خطأ صح)أ( 
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 بيربس عندما تويف قد جتاوز اخلمسني: كان عمرالظاهر  /113س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

: 17دام حكم الظاهر بيربس  /114س ًً  عاماً 
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 ُرشح شيخ اإلسالم ابن تيمية للتفاوض مع غازان : /115س
 )ب( خطأ  صح)أ( 
 

 توجه شيخ اإلسالم بن تيمية ومعه أعيان دمشق لمقابلة السلطان : /116س
 )ج( عبد الحميد الثاني محمود غازاننوي )ب( )أ( محمود الغز

 
كان السلطان محمود غازان يرى أنه أكثر كفاءة وأعظم قدرة من أخيه  /117س

 بايدو :
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 من الذي كان ينافس السلطان محمود غازان : /118س

 )ج( هوالكو بايدو)أ( صالح الدين األيوبي )ب( 
 

 األمير :قام بدعوة غازان لإلسالم  /119س
 )ج( ينال شاهنوروز  )أ( جالل الدين )ب(

 
 اسلم حممود غازان على يد ) األمري نوروز (:  /120س

 )ب( خطأ  صح)أ( 
 

 كان وزير غازان عالم فارسي اسمه : /121س
 )ج( خالد البرمكيرشيد الدين فضل هللا همداني )أ( سبويه )ب( 

 
م حممود بن غازان بن أرغون ) وكان يف دولة القائد املسلم الذي قاد قومه إال اإلسال /122س

 إيران:( : 
 )ب( خطأ  صح)أ( 



 

15 
 

 
عندما أعتنق السلطان محمود غازان اإلسالم أصدر قرارا بأن الدين  /123س

 الرسمي للدولة هو اإلسالم :
 )ب( خطأ  صح)أ( 
 

انقطعت العالقات بين السلطان محمود غازان والمغول فالصين بعد  /124س
 أسالمه :

 )ب( خطأ صح( )أ
 

 قام السلطان غازان بعدة إصالحات يف : /125س
 مجيع ما ذكر)أ( شؤون اإلدارة )ب( شؤون املال واالقتصاد )ج( 

 
 قام السلطان محمود غازان بتجميل عاصمة مملكته : /126س

 )ج( كابل تبريز)أ( طهران )ب( 
 
 

مران فقد عرف عن السلطان محمود غازان بأنه يحب العلم ومهتم بالع /127س
 قام ببناء :

جميع )أ( دار لحفظ الدفاتر والقوانين )ب( مرصد فلكي )ج( بساتين ومستشفى )د( 
 ما ذكر

 
 محمود غازان رغم إسالمه لم تكن عالقته ودية مع المماليك : /128س
 )ب( خطأ  صح)أ( 

 
 كانت عالقة السلطان حممود غازان بدولة املماليك " غري ودية " :  /129س

 ب( خطأ ) صح)أ( 
 

 حين علم أهالي الشام بقدوم حملة السلطان محمود غازان الثانية : /130س
)أ( عمهم الفزع والهلع )ب( ترك سكان حلب مدينتهم )ج( منعت األمطار الحرب 

 جميع ما ذكر)د( 
 

اتجه السلطان محمود غازان بحملته الثالثة إلى بالد الشام واستولى  /131س
 على :
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 )ب( حلب )ج( حمص على شاطئ الفراتعانة التي تقع )أ( 
 

 يف موقعة " شقحب " : /132س
)أ( تقدمت جيوش غازان إىل حلب ومحاة )ب( عاثوا يف األرض فسادا )ج( استحر القتل يف 

 مجيع ما ذكر املسلمني )د( 
 

 موقعة شقحب وقعت سنة : /133س
 هـ  750هـ )ج(  720)ب(  هـ 702)أ( 

 
 هـ : 702كانت معركة شقحب سنة   /134س

 )ب( خطأ  صح)أ( 
 

 تقع شقحب يف ( جنويب دمشق (:  /135س
 )ب( خطأ  صح)أ( 

 
 كان عدد املسلمني يف معركة شقحب مائة ألف مقاتل , وعدد التتار مخسني ألف مقاتل :   /136س

 )ب( خطأ  صح)أ( 
 

 حقق المسلمون النصر على المغول في معركة : /137س
 )ب( حطين )ج( نهاوند مرج الصفر)أ( 

 
)بيت القانون( هو مكان أنشأه السلطان حممود غازان حلفظ كتب القوانني اليت أصدرها  /138س

 اإلخلان : 
 )ب( خطأ  صح)أ( 

 
 ؟القوانني اليت وضعها السلطان حممود غازان  /139س

 عليهم )أ( جىب الضرائب على أساس من العدل والرمحة ورفع الظلم عن الناس ومنع التعدي 
)ب( أصلح النظم املالية لدولته ونظم الضرائب فال تطالب الرعية بدفع الضرائب أكثر من مره يف 

 العام
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 مجيع ما ذكر)ج( اصدر أمر هنى فيه عن التعامل ابلراب )د( أمر بتوحيد سك العمالت )هـ( 
 

 من عمره : 33تويف السلطان حممود غازان يف ريعان الشباب ومل يتجاوز  /140س
 )ب( خطأ  صحأ( )
 

هـ ونقل جثمانه إىل تربيز حيث دفن  703شوال سنة  11تويف السلطان حممود غازان يف  /141س
 حتت القبة اليت شيدها :

 )ب( خطأ  صح)أ( 
 

 أهم نتائج ما يسمى ابحللف اإلسالمي اجلديد بني املماليك واملغول :  /142س
سلمني )ب( ظهور عناصر جديدة ختدم هذه )أ( نشر الدين اإلسالمي وحتقيق الدور الدعوي للم

 مجيع ما ذكر الدعوة )ج(
يف حث املسلمني على اجلهاد ضد املغول وكان ذلك  -رمحه هللا-شارك شيخ اإلسالم  /143س

 يف عهد األيوبيني :
 خطأ)أ( صح )ب( 

 
 :  الدور الذي قامبه شيخ اإلسالم ابن تيمية /144س

الداخلي عند الناس )ب( رابطة اجلأش واالعتقاد أبن هللا )أ( هتدئة النفوس حتىكان االستقرار 
 مجيع ما ذكرسبحاهنوتعاىل سينصر املسلمني)ج( 

 
هـ يف فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية  857جنح السلطامنحمد الفاتح يف عام  /145س

 :  وأختذهاعاصمة لدولته

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :تجهون أببصارهم للمشرق اإلسالمي ليضموه إلىدولتهم العوامل التيجعلت العثمانيني ي /146س

)أ( تنامي الدولة الصفوية يف إيران والعراق وهتديدهاللعثمانيني )ب( تنامي اخلطر الربتغايل يف اخلليج 
 العريب
 )د( ال شيء مماذكر أ+ب صحيح)ج( 
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 :)  هـ921احتل الربتغاليون عدن وعمان سنة ) /147س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 الدولة اليت حاربت املذهب الشيعي الصفوي هي : /148س
 الدولة العثمانية)أ( الدولة الزنكية )ب( الدولة الغزنوية )ج( 

 
 

 : م1516هـاملوافق922كانت معركة مرج دابق   /149س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 أقام طومان ابي ملقاتلة العثمانيني يف الريدانية قرب صحراء العباسية ابلقاهرة : /150س
 )ب( خطأ حص)أ( 

 
 م : 1517هـ املوافق 922كانت موقعة الريدانية يف سنة   /151س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 معركة الريدانية كانت : /152س
 )ج( بني العثمانيني واملغول بني العثمانيني واملماليك)أ( بني املماليك واملغول )ب( 

 
 سقطت دولة المماليك في معركة الريدانية : /153س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 دخل العثمانيون القاهرة في : /154س
 هـ 750ربيع أول  1هـ )ج(  824صفر  9)ب(  هـ 923محرم )أ( 

 
 هـ(: 923دخل العثمانيون القاهرة )حمرم سنة  /155س

 )ب( خطأ صح)أ( 
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 هـ : 923دخل السلطان سليم األول القاهرة سنة  /156س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 والذي سقطت في عهده دولة المماليك :آخر سالطين دولة المماليك  /157س
 )ب( قانصوه الغوري طومان باي)أ( 

 
 السلطان الذي كان قبل طومان باي : /158س

 قانصوه الغوري )أ( الظاهر بيبرس )ب( 
 

 اهتم العثمانيون ابالستيالء على مصر ألهنا بوابة للدخول إىل أفريقيا : /159س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
: هي اليت شنتها أوراب املسيحية ِبَقضَّها وقضيضها على شكل محالت احلروب الصليبية  /160س

 )ب( خطأ صحصليبية متتالية أو متقطعة حنو املشرق اإلسالمي : )أ( 
 

 مسيت احلركة الصليبية هبذا االسم ألهنم وضعوا شارات الصليب على مالبسهم : /161س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 

م بمجمع كليرمونج في فرنسا 1095دعا البابا أوربان الثاني سنة  /162س
 للحروب الصليبية :

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 دوافع وأسباب احلمالت الصليبية :  /163س
 مجيع ما ذكر)أ( دينية )ب( اقتصادية )ج( سياسية واجتماعية )د( 

 
 اتفقت مصاحل رؤوس أصحاب األموال من يهود أوراب مع مصاحل األمراء اإلقطاعيني : /164س
 طأ)ب( خ صح)أ( 

 
 الذي فصل الكنيسة عن السياسة هو جستنيان : /165س
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 )ب( خطأ صح)أ( 
 

م ومحلة األمراء كانت عام  1069احلملة الصليبية األوىل العامة كانت األوىل كانت عام  /166س
 م :1097

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 قائد السالجقة الذي هزم احلملة العامة هو قلج أرسالن : /167س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
جنحت محلة األمراء يف االستيالء على نيقياء ألن اجلنود مدربه عسكرايً وتطور أسلحة  /168س

 الصليبني وضعف املسلمني وختاذهلم :
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 نتائج احلملة الصليبية األوىل ) محلة األمراء(:  /169س

)أ( استطاع الصليبيون تأسيس أربع إمارات وهي ) الرها / انطاكية / طرابلس 
 مملكة بيتالمقدس) /

 )ب( استطاع الصليبيون أتسيس ثالث إمارات وهي ) الرها / انطاكية / طرابلس ) 
 

 م : 1147كانت احلملة الصليبية الثانية عام   /170س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 أول من تصدر للصليبني هو عماد الدين زنكي : /171س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

  ؟حلملة الصليبية الثانية أهم النتائج املرتتبة على فشل ا /172س
)أ( احنطاط هيبة الصليبني يف الشام وازدايد نفوذ املسلمني )ب( تشجع املسلمون السرتداد ابقي 

 مجيع ما ذكراملدن )ج( 
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 اخلطوات اليت اختذها نور الدين حممود زنكي للجهاد ضد الصليبني : /173س
 م1154)أ( ضم دمشق ألمالكه بعد وفاة حاكمها يف سنة 

( قرر ضم مصر ليحاصر الصليبني من اجلنوب خاصة مع طمع الصليبني الحتالهلا يف ظل )ب
 ما ذكرمجيعضعف حكام مصر الفاطميون )ج( 

 
 م : 1178كانت هدنة صالح الدين مع بلدوين الرابع ملك بيت املقدس سنة   /174س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 كانت احلمالت الصليبية يف العرف السائد عند املؤرخني :   /175س
)ب( بدأت يف  واستمر طيلة قرنين من الزمانبدأت يف أواخر القرن اخلامس اهلجري)أ( 

 أواخر القرن الرابع اهلجري واستمر طيلة قرنني من الزمان
 

 :  هـ 8كانت غزوة مؤتة سنة   /176س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 للحروب الصليبية :أهم دافع  /177س
 )ب( الدافع السياسي )ج( الدافع االقتصادي الدافع الديني)أ( 

 
 املسؤول وأول من أشهر تبين الدعوة للحروب الصليبية هو ) البااب أورابن الثاين ( : /178س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

أهداف الكنسية الغربية من احلمالت الصليبية على الشرق أهداف دينية وسياسية  /179س
 واقتصادية واجتماعية :

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 كانت الطبقات االجتماعية في أوروبا : /180س
 )ج( متمردةغير منسجمة )أ( منسجمة اجتماعيا )ب( 
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 امللك الذي صدر حبقه حرمان من الكنيسة هو فلربيك الثاين : /181س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

ممتلكات الصليبني يف املشرق ومحاية الفرسان اإلسبتارية كانوا ملتزمني ابلدفاع عن  /182س
 األماكن املقدسة: 

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

فرسان املعبد هم هيئة الفرسان الداوية اليت اختذت مقرها يف جزء من هيكل سليمان عليه  /183س
 السالم يف املسجد األقصى :

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 حرف اسم فرسان املعبد إىل فرسان الداوية : /184س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
سبب اهلجوم الصلييب على العامل اإلسالمي هو مكاتبة الفاطميني ألمم اإلفرنج  /185س

 لتشجيعهم على مهامجة السالجقة وكسر شوكتهم : 
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
السبب الذي يذكره املؤرخون أنه من أسباب احلروب الصليبية على الشرق هو مراسلة /186س

 عهم على مهامجة السالجقة :الفاطميني ألمم اإلفرنج وتشجي
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 اآلراء لدواعي احلروب الصليبية :  /187س

 )أ( نشأ عن عزم القوم على غزو فلسطني اشتعال النفوس محية
مجيع )ب( ُعّدت احلروب الصليبية أحياان رد فعل ضد آسيا وانتقام من العرب ملا كان غزوهم )ج( 

 ما ذكر
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افتكها الظاهر بيربس من الصليبني هي قيسارية و أرسوف وقلعة  املدن واحلصون اليت /188س
 صفد وايفا وتوج جهوده بفتح أنطاكية

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 هـ: 678اعتلى امللك سيف الدين قالوون عرش مصر سنة  /189س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 هـ : 684استوىل السلطان قالوون على املرقد سنة  /190س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 هـ :688وىل السلطان قالوون على مدينة طرابلس يف سنة است /191س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
العمل الذي قام به السلطان قالوون عندما استوىل على طرابلس أمر هبدمها وبناء مدينة  /192س

 جديدة على بعد ميلني منها حاملة المسها :
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 السواحل الشامية إال مدينة عكا :  ابالستيالء على طرابلس مل يبقى للصليبني يف /193س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 هـ : 689واىف األجل السلطان قالوون سنة  /194س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
خلف السلطان قالوون من بعده على عرش مصر ابنه السلطان األشرف خليل الذي  /195س

 سجل يف عهده هناية الصليبني ابلبالد الشامية : 
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
ل عمل قام به السلطان اشرف خليل بعد توليه عرش مصر شرع يف إمتام ما أراده والده أو  /196س
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 من مهامجة عكا الصليبية واالستيالء :
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 فوائد حصار عكا :  /197س

 )أ( منع دخول املؤونة هلا و تضييق احلصار على مجيع من كان داخل املدينة 
مجيع ي شيء هلذا سواء كان انسا أو أموال أو أمتعة )ج( )ب( عدم خروج أحد منها وعدم دخول أ

 ذكرما
 

 هـ : 690استسلمت احلامية الصليبية يف عكا سنة  /198س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 صدى اهلزمية يف حصار عكا على بقية الصليبني :  /199س

 )ب( ال يوجد صدى ابدر الصليبيون لالستالم بدون مقاومة)أ( 
 

هـ  490صراع بني املسلمني والصليبني قرنني من الزمان من سنة املدة الزمنية لل /200س
 هـ : 690إىل

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 أسباب هزمية الصليبني :  /201س
 مجيع ما ذكر)أ( انبعاث روح املقاومة اإلسالمية )ب( فقدان احلماسة واالحتاد عند الصليبني )ج( 

 
 ساهمت الدولة الزنكية في محاربة الصليبين : /202س
 )ب( خطأ صحأ( )
 

 أبرز نتائج احلروب الصليبية : /203س
)أ( اخفق الغزاة يف حتقيق أهدافهم )ب( توحد املسلمون يف مصر والشام )ج( احتك األوروبيون 

 مجيع ما ذكربشعوب هم أرقى منهم )د( 
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 :  انطلقت احلمالت الصليبية إىل مناطق أخرى منبالد الشام /204س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :  انطلقت احلملةالصليبية الثامنة لـ تونس /205س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

الحروب الصليبية في عمليات حربية عسكرية بدأت تهجم على العالم  /206س
 اإلسالمية من :

 )ب( بالد المشرق )ج( الهندشمال أفريقيا واألندلس )أ( 
 

 : هـ 554استولىاملوحدون على تونس سنة  /207س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 :  استوىل املوحدون على تونس بعد دولة الصنهاجية /208س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :اختار ابن غانية لوالية أفريقيا أاب حممد بنعبد الواحد بن أيب حفص /209س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 625ساد االضطرابفي دولة املوحدين يف املغرب األقصى ملا توىل أبو زكراي األول سنة  /210س
 : هـ

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :هـ وضم إليها قسطينة وتلمسان وجبااي 632استبد أبو زكراي إبمارةإفريقيا سنة  /211س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :  هـ 647تويف أبو زكراي ابن أيب حفص سنة  /212س

 )ب( خطأ صح)أ( 
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 : توىل بعد أبو زكراي ابن أيب حفص ابنه أبوعبد هللا حممد املستنصر ابهلل /213س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 توىل شارل داجنو عرش صقلية بعد وفاةامللك فريدريك الثاين : /214س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 :  هـ 668كانت محلة لويس التاسع على تونس سنة   /215س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 
 
 

 أطلق احلملة الصليبية الثامنة : /216س
لب م )ج( ريتشارد ق 1364)ب( فرانرد ملك أملانيا  م 1267لويس التاسع ملك فرنسا )أ( 

 م 1150األسد 
 
 

 : نزل الصليبيون عندما ذهبوا إىل تونس بقرطاجنة( /217س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :  الفائدة من حصار الصليبني من الناحية الربيةليقطعوا اإلمداد إليهم /218س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :  فوائد خطة حصارالصليبني /219س
وبئةومل يسلم لويس التاسع من هذا الوابء )أ( انهلم التعب واجلوع )ب( تفشت فيهم األمراض واأل

 مجيع ما ذكر)ج( 
 

 : هـ 669تويف لويس التاسع سنة  /220س
 )ب( خطأ صح)أ( 
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 :  هـ669كانت االتفاقية بني املستنصر ابهلل والصليبني سنة   /221س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :  أهم شروط االتفاقية بني املستنصر ابللهوالصليبني /222س

بني الطرفني ملدة مخسة عشر عاما تدفع أثنائهاالغرامة احلربية اليت التزم هبا املستنصر  )أ( عقد هدنة
 ابهلل

)ب( أن يقع احرتام مصاحل الطرفينالدينية والتجارية )ج( أن ال يتعرض الصليبيون جلهة من جهات 
 املسلمني التابعةلسلطان تونس حاال أو مااًل 

صقلية يف شأانألموال اليت ادعاها على الدولة احلفصية )د( تضمنت االتفاقية فقرة خاصة مبلك 
 مجيع ما ذكر )هـ(

 
 القاضي الذي توىل عقد الصلح بني املستنصر ابللهوالصليبني هو القاضي الزيتون : /223س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :  أايم 10أشهر و4كانت مدةإقامة الصليبني يف تونس   /224س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 ية :احلروب الصليب /225س
 أضعفت نظام اإلقطاع)أ( ألغت نظام اإلقطاع )ب( قوت نظام اإلقطاع )ج( 

 
 

املعابر اليت انتقلت منها علوم العرب إىل الغرب األوربيفي عصر احلروب الصليبية هي  /226س
 : اسبانيا وصقليه

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

اللغة العربية إىل قامت احلركة الضخمة يف ترمجة خالصة الفكر العريب اإلسالمي من  /227س
 :اللغةالالتينية يف 
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  )ب( القرن الثالث عشر القرن الثاين عشر)أ( 

 

 
 :  آاثر احلروب الصليبية /228س

 ما ذكر مجيع)أ( أثر حضاري )ب( أثر اجتماعي وسياسي )ج( أثر ديين )د( أثر اقتصادي )هـ( 
 

أعلنت في بداية من أهم النتائج للحروب الصليبية أن الكنائس الغربية  /229س
 القرن الثالث عشر عن حمالت التبشير :

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 م وكان ذلك يف عهد السلطان الكامل : 1219وصل القديس فرانسيس إىل مصر سنة  /230س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 م وصاحب فكرهتا هو لويس التاسع : 1253أنشأت مجعية التبشري األوىل يف سنة  /231س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

أعظم شخصية يف مجعية التبشري األسباين رموند مول الذي كرس نفسه ملهمة التبشري  /232س
 ابملسيحية بني املسلمني: 

 )ب( خطأ صح)أ( 
 
 

 م : 1276أنشأت كلية الثالوث املقدس يف مورقا سنة  /233س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 صاحب فكرة إنشاء الثالوث املقدس رموند مول :  /234س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

الذي اقنع ملك مورقا إبنشاء كلية الثالوث املقدس املنصر األسباين رموند مول وكان  /235س
 م :  1276ذلك عام 



 

29 
 

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 ضعف اإلقطاعيين من أهم أسباب ظهور القوميات واتحاد الممالك : /236س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 كان ملوك اجنلرتا وأملانيا أول الثائرين على الكنيسة:  /237س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 أول من أسس جامعة علمية يف أوراب هو فريدريك الثاين : /238س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 كان املسلمون ميارسون الطب ، وكانت الكنيسة حترم صناعة الطب :  /239س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

ظهرت البورنستنات وطرق العالج الصحيحة في أوروبا منذ القرن الثاني /240س
 عشر الميالدي :

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

انتقلت الحضارة اإلسالمية إلى أوروبا عن طريق صقلية وبالد األندلس  /241س
: 

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

من آثار الحروب الصليبية على الجانب اإلسالمي : } بحثت عن اإلجابة  /242س
 ووجدتها )د( {

 )أ( بدأت هجرة كبرى من الغرب إلى الشرق )ب( انتشار التصوف والدروشة 
 مجيع ما ذكرج( تطور فن العمارة اإلسالمية يف مصر والشام )د( )
 

ابرز الفوائد اليت استفادها العامل اإلسالمي من احلروب الصليبية الوعي وحتفز العامل  /243س
 اإلسالمي للدفاع عن محى اإلسالم ورفع الظلم : 

 )ب( خطأ صح)أ( 
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 استمر حصار الصليبني للمسلمني يف عكا :  /244س
 )ب( ثالثة أعوام  عامني )أ(

 
 مؤسس مملكة غرناطة : /245س

 محمد بن يوسف بن نصر بن األحمر)أ( أحمد بن طولون )ب( 
 

 هـ : 671هـ إىل 635مؤسس مملكة غرانطة هو حممد ابن يوسف ابن األمحر ما بني  /246س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 الوالايت اليت تشتمل عليها مملكة غرانطة :  /247س

 )ب( تشتمل على واليتني  على ثالث والايتتشتمل )أ( 
 

 الدولة المرينية هي اكبر عون لممكلة غرناطة : /248س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 صفات سلطان مملكة غرانطة :  /249س

 ذكرمجيع ما)أ( ملتزم بدينه )ب( حمافظًا على مقومات دينه )ج( 
 

 وقعت معاهدة تسليم غرناطة في : /250س
 هـ 850شوال سنة  21هـ )ج(  878صفر  21ب( ) هـ 897محرم سنة )أ( 

 
 :  هـ940تويف أبوعبد هللا الصغري سنة  /251س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 : كانت وفاة أبو عبد هللا الصغري يف مدينة فاس  /252س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

املورسكيون هم املسلمون الذين اظهروااملسيحية وأبطنوا اإلسالم يف عهد حماكم التفتيش  /253س
 : وهي تعين املسلمون الصغار
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 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 أقيمت حماكم التفتيش يف أسبانيا منُذ القرن الثالث عشر امليالدي : /254س
 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 من نتائج سياسة خميس التعسفية قيام عدة ثورات : /255س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 رة املسلمني هلم :اخليارات اليت بقيت أمام مسلمي األندلس بعد أيسهم من نص /256س

 مجيع ما ذكر)أ( املوت )ب( التنصري القصري )ج( اهلجرة القصرية خارج البالد )د( أ+ب )هـ( 
 

م و انتزعها من 1917وقف على القدس بعد أن استولى عليها عام  /257س
 األتراك وقال : " اآلن انتهت الحروب الصليبية " هو :

 اللورد اللنبي القائد االنجليزي)ج( )أ( ريتشارد قلب األسد )ب( لويس التاسع 
 

 هـ ( :911أعد السلطان الغوري محلة حبرية كبريه وأرسلها ابلبحر األمحر يف سنة ) /258س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
احلملة اليت أرسلها السلطان الغوري ابلبحر األمحر كانت بقيادة حسني الكردي انئب  /259س

 جده : 
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 هـ : 914اليون ابلقرب من الشواطئ الغربية للهند سنة هزم الربتغ /260س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 هـ :915وقعة )ديو البحرية) كانت يف سنة  /261س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 هـ :699ظهرت الدولة العثمانية سنة  /262س
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 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 تنتمي الدولة العثمانية لمؤسسها : /263س
 عثمان بن أرطغرل)ج(  )أ( عثمان حقي )ب( سليمان القانوني

 
 بعد وفاة أرطغرل خلفه ابنه عثمان :  /264س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 نالت الدولة العثمانية شهرتها بين الدول اإلسالمية عندما فتحت : /265س
 )ج( مصر القسطنطينية)أ( دمشق )ب( 

 
 حممد الفاتح :هـ ( بقيادة 857فتحت القسطنطينية العاصمة املنيعة للبيزنطيني يف سنة )  /266س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 امتدت الدولة العثمانية أكثر من ستة قرون : /267س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 انتهت الدولة العثمانية عام : /268س
 هـ1342هـ )ج( 1150هـ )ب(1240)أ( 
 

 
 حاصر أورخان ابن عثمان مدينة بورصة : /269س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 سالمي وأقام جيش نظامي هو أورخان بن عثمان :أول من أقاجمامعة يف العامل اإل /270س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
كان للجيش االنكشاري دور بارز في ترجيح كفة النصر في المعركة  /271س

 الحاسمة يوم فتح :
 )ج( بغدادالقسطنطينية )أ( بيت المقدس )ب( 
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 فاحتة أعمال السلطان مرادالثالث هي إصدار أمر مبنع شرب اخلمور : /272س
 )ب( خطأ صح )أ(

 
 الذي أشار حبرب االنشكارية وإشغاهلم مبحاربة اجملريني هو سنان ابشا : /273س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 توجه السلطان محمد الفاتح إلى كنيسة : /274س
 أيا صوفيا)أ( القيامة )ب( أنقرة )ج( 

 
 أظهر السلطان محمد الفاتح التسامح مع نصارى القسطنطينية : /275س

  تطبيق مبادئ اإلسالمالكنيسة )ب( التهديد الصفوي )ج(  )أ( خوفا  من
 

 
 أول من أظهر المذهب الشيعي الصفوي في المنطقة العربية : /276س

 الشاه إسماعيل)أ( الخديوي إسماعيل )ب( الحسن بن الصباح )ج( 
 

 وقعت معركة جالديران عام : /277س
 م1620م )ج(1422)ب(  م1514)أ( 
 

 
 عيل الصفوي بعد هزيمته في جالديران إلى :فر الشاه إسما /278س

 داخل األقاليم اإليرانية)أ( الهند )ب( مصر )ج( 
 

هـ 920كانت معركة جالديران بني العثمانيني والدولة الصفوية يف الثاين من رجب سنة   /279س
 وكانت الغلبة للعثمانيني : 

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 كانت معركة جالديران بني :  /280س
 الدولة العثمانية والصفوينييك واملغول )ب( اهلنود والصينيني )ج( )أ( املمال

 
 كانت الدولة العثمانية تتطلع إىل إسقاط قوى إسالمية منافسة :  /281س
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 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 هـ : 906توىل السلطان قانصوه الغوري السلطة يف مصر سنة  /282س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 سنة : 64عندما توىل السلطة يف مصر فوق  كان عمر السلطان قانصوه الغوري  /283س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 أسر المماليك الوزير العثماني : /284س
 )ج( عدنان باشا سنان باشا)أ( عباس باشا )ب( 

 
 قام المماليك يقتل الوزير العثماني بعد أسره :  /285س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 

 سالح المدفعية المملوكي كان يعتمد على : /286س
 )ب( ال توجد مدافع )ج( مدافع خفيفة مدافع ضخمة ثابتة)أ( 
 

 سالح المدفعية العثماني كان يعتمد على : /287س
 مدافع خفيفة)أ( مدافع ضخمة ثابتة )ب( ال توجد مدافع )ج( 

 
 تنازل الخليفة العباسي محمد المتوكل على هللا للسلطان العثماني : /288س

 سليمالثاني )ج(  )أ( سليمان القانوني )ب( عبد الحميد
 

 م : 1514أطلق السلطان سليم األول على نفسه لقب خليفة سنة  /289س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 م : 1543تويف السلطان املتوكل سنة  /290س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

مسي السلطان سليمان ابلقانوين ألنه هو الذي أنشئ جمموعة من القوانني فأصدر قانون  /291س
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 )ب( خطأ صحقانون يف شىت ربوع أمالكه : )أ( انما واهتم بتطبيق ال
 

 أجرى اإلصالحات في قوانين الحكومة السلطان : /292س
 )ج( سليم الثاني سليمان القانوني)أ( با يزيد األول )ب( 

 
 السلطان الذي أنشأ كثيرا  من المدارس والكليات هو السلطان : /293س
 د الثاني)ب( مراد األول )ج( با يزي سليمان القانوني)أ( 

 
 السلطان الذي قام بإصالحات في قانون المراسم : /294س
 )ب( مراد األول )ج( با يزيد الثاني سليمان القانوني)أ( 

 
 الذي أعفى العلماء من الضرائب هو السلطان العثماني : /295س
 )ب( محمد الفاتح )ج( عبد الحميد األول سليمان القانوني)أ( 

 
 ة يف نشر اإلسالم يف أوراب : أثر الدولة العثماني /296س

)أ( تعاظم قوة اإلسالم يف أورواب وأصبحت القوى اخلارجية هتاهبا ) ب( اتساع رقعة البالد 
 اإلسالمية 

مجيع )ج( كسر شوكة القوى اخلارجية والنصارى )د( القيام ابلفتوحات اإلسالمية ابسم اجلهاد )هـ( 
 ما ذكر 

 
ا يزيد وأبناءه األربعة بدسيسة من احد قتل السلطان القانوني ابنه ب /297س

 الوزراء :
 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 كان محمد علي باشا والي مصر : /298س
)أ( شخصية سيئة السمعة )ب( معروفا بالقسوة وغلظة الكبد )ج( ترسله الدولة 

 جميع ما ذكرالعثمانية لتأديب القرى )د( 
 

 لعلماء يف مصر :استطاع حممد علي مبكره ودهائه أن يكسب ثقة ا /299س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
استطاعت السياسة النصرانية األوربية أن تحقق أهدافها بواسطة  /300س



 

36 
 

 عميلها المخلص :
 )ب( عباس باشا )ج( الهدى الصياديمحمد علي )أ( 

 
 وصف المؤرخ الجبرتي محمد علي بأنه : /301س

)أ( مخادع وكذاب )ب( يحلف باأليمان الكاذبة )ج( ظالم ال عهد له وال ذمة )د( 
 جميع ما ذكر

 
 ميكا فيلي هو صاحب نظرية " الغاية تربر الوسيلة" : /302س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 طرحت فكرة اجلامعة اإلسالمية يف عهد السلطانعبد احلميد الثاين : /303س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 ة اجلامعة اإلسالمية هومجال الدين األفغاين :/ صاحب فكر  304س

 خطأ)أ( صح )ب( 
 

 م :1873أنشئ أول خط سكة حديد يف الدولة العثمانية سنة  /305س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 م :1900بدأ العمل في مشروع سكة الحديد الحجازية في سنة  /306س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 فائدة سكة احلديد احلجازية :  /307س

 جاج بيت هللا )ب( زايدة األخوة اإلسالمية بني املسلمني )أ( خدمة ح
)ج( تعبئة الجنود في الوقت المناسب )د(تنظيم البالد وتعمير الجهات وإقامة 

 جميع ما ذكر األسواق التجارية )هـ( 
 

 
 القرارات اليت اختذت حملاربة سفور املرأة يف الدولة العثمانية : /308س

ع بعدها سري النساء يف الشوارع إال إذا ارتدين احلجاب اإلسالمي )أ( تعطى مهلة شهر واحد مين
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 القدمي
 )ب( يجب أن يكون هذا الحجاب خاليا  من كل زينة وكل تطريز

  مجيع ما ذكر )ج( يلغى ارتداء النساء للنقاب املصنوع من القماش اخلفيف أو الشفاف )د(
 
 

 تم اإلعالن عن قرار منع السفور في : /309س
 الصحفاعة )ب( التلفاز )ج( )أ( اإلذ

 

 
 أنشئت كلية العلوم وكليات اآلداب في عهد السلطان : /310س

  عبد الحميد الثاني)أ( سليمان القانوني )ب( عبد الحميد األول )ج( 
 

أرسلت البعثات إلىفرنسا و أملانيا ألجل تنشئة كوادر جديدة تقوم خبدمةهذا اجملتمع  /311س
 املسلم :

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 من أهداف المؤامرة الغربية : /312س
)أ( تبديل الزي اإلسالمي بالزي األوربي )ب( تشجيع االختالط )ج( تفشي ظاهرة 

 جميع ما ذكراإلدمان على الخمر والفساد )د( 
 

 حصل إعالن العلمانية ، وهي فصل الدين عن الدولة يف تركيا : /313س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 تركيا للعلماء اليهود الذين نبذهتم أملانيا : عمل الغرب على فتح ابب /314س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 
 

 هـ : 1314عقد مؤمتر ابل بسويسرا سنة  /315س
 )ب( خطأ صح)أ( 
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انتهت نتائج االتصاالت مع هرتزل برفض السلطان عبد احلميد الثاين إقامة مأوى لليهود  /316س
 يف فلسطني: 

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 د الحميد بالماسونية عالقة :عالقة السلطان عب /317س
 )ب( ودية )ج( ال توجد عالقةعدائية )أ( 

 
 اتسمت عالقة السلطان عبد احلميد الثاين مع املاسونية مبعاداته هلا ومعاداهتا له : /318س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 
 
 
 

 آتمر اليهود على السلطان عبد احلميد فـ : /319س
 استخدام املنظمات السرية األرمينية)أ( اختذوا قراراً  خبلعه )ب( حاولوا 

قاموا جبميع ما )ج( انتقل هرتز إىل البلقان وعقد مع اليهود سلسلة مؤامرات ضد السلطان )د( 
 ذكر
 هـ: 1328تسلم السلطان رشاد احلكم سنة  /320س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 
 

 نص مؤتمر لوزان على : /321س
الخليفة خارج الحدود ومصادرة  )أ( إلغاء الخالفة اإلسالمية إلغاء تام )ب( طرد

 أمواله 
 جميع ما ذكر)ج( إعالن العلمانية في الدولة الجديدة )د( 

 
العلمانية اليت فرضها مصطفى كمال مل تكن تسعى إىل مقاومة الدين كان اهلدف منها  /322س

 جعل التعليم بعيداً عن متناول رجال الدين : 
 )ب( خطأ صح)أ( 
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 القرآن إىل اللغة الرتكية ونشر مع تفسري تركياً له : ترجم  1931يف عام  /323س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 :1927انتخب أاتتورك كأول رئيس للجمهورية سنة  /324س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 م : 1934أعطيت املرأة حق االنتخاب سنة  /325س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 

 : 1938تويف أاتتورك سنة  /326س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 
 

  : هـ648املماليك البحرية عام بدأ عصر  /327س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 

 :  784انتهى عصراملماليك البحرية عام  /328س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 
 

 :  هـ784بدأ عصراملماليك الربجية عام  /329س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 
 

 :  هـ923انتهى عصراملماليك الربجية عام  /330س

 )ب( خطأ صح)أ( 
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 يبدأ عصر المماليك البحرية سنة:  /331س
 هـ 555هـ )ج(765)ب( هـ  648)أ( 
 

 
 ينتهي عصر المماليك البحرية سنة : /332س
 هـ784هـ )ج( 844هـ )ب( 590)أ( 

 
 شجرة الدر أخفت مرض امللك الصاحل وموته : /333س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

 :سلمت شجرة الدر توارن شاه احلكم بعد وفاة أبيه  /334س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 
 

يوماً  ومصادر  40استمر توران شاه يف احلكم : )حبثت ووجدت أبنه توىل احلكم ملدة  /335س
 يوماً  , وهللا أعلم ( 70أخرى خترب أبن مدة حكمه كانت 

 يوماً  72 )ب(  ً يوما 70)أ( 
 
 
 

 80دة تولت شجرة الدر احلكم ملدة : )حبثت بشكل أدق ووجدت أبهنا تولت احلكم مل /336س
 يوماً  , وهللا أعلم (

 أشهر 4)ب(  أشهر 3)أ( 
 

 : مل توافق اخلالفة العباسية على تويل شجرة الدر احلكم /337س

 )ب( خطأ صح)أ( 
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 ختلت شجرة الدر عن عرش مصر لـ عز الدين آيبك: /338س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 

 :  قاد احلملةالصليبية اليت احتلت دمياط لويس التاسع /339س

 )ب( خطأ حص)أ( 
 
 

 :يف معركة املنصورة التقى جيش الفرجنة مع املماليك  /340س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 
 

 من ضمن األسرى يف معركة املنصورة, لويس التاسععشر: /341س
 )ب( خطأ صح)أ( 

 
 الذي زحف من األيوبيني على مصر هو الناصر يوسفاأليويب : /342س

 )ب( خطأ صح)أ( 
 

في الشرق قال: "إن الجفاف الرهيب حرق العشب  في كتابه الصليبيون /343س
 في المروج وأباد السنابل والخضروات ,وتسبب بالتالي بجوع فظيع" هو :

)ج( توماس  ميخائيل زابورف)أ( المؤرخ الروسي ميخائيل غورباتشوف )ب( 
 آرنولد

 
شهد العالم اإلسالمي إزهارا   تجاريا   فأنشئت شركات في عصر المماليك  /344س
 ها :من

 شركة فلورانس)أ( فيات )ب( شركة كنعان )ج( 
 

 تم بناء الغواصة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني :  /345س
 )ب( خطأ صح)أ( 
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 برزت أسماء علماء المسلمين في مجال العلوم مثل : /346س
 جميع ما ذكر )أ( ابن مسكويه )ب( ابن النفيس )ج( اين الهيثم )د( 

 

 
 لمسلمين المراجع المعتمدة في جامعات :ظلت مؤلفات ا /347س

 أوروبا)أ( اليونان )ب( روسيا )ج( 
 
 
 
 

 من أسباب الحروب الصليبية الدوافع الدينية( ماالمقصود بالدافع الديني؟  348س

 كسر شوكة المسلمين والقضاء على دولة اإلسالم بحجة حماية الحجاج المسيحيين.

 أهم واحد«< إدعائهم. (ـ تحريربيت المقدس من المسلمين بحسب2

(ـ الدعوة إلنقاذ القبر المقدس وتحرير مسيحي الشرق الرازحين تحت طغيان 3

 المسلمين كما يدعون.

 (ـ توحيد الكنائس، وفرض سلطتها الدينية والدنيويةعلى نطاق واسع.4

 

 

 من هوالبابا الذي دعا إلى قيام الحروب الصليبية على بالد المشرق؟ 349س

 أوربان الثاني 

 

 

 من القائل )يجب عليكم اإلجتهاد بها..............( وماذا يقصد؟  350س

 الدعوة للقيام بالحمالت الصليبية ضد بالد المشرق.«<أوربان الثاني ـــــ ويقصد 
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 متى بدأت الحروب الصليبية  في أي عام ؟ 351س

 هـ490م ـ 1096بدأت 

 

ر الوسطى )الفترة التي ظهرت فيها الحمالت كان المجتمع األوربي بالعصو 352س

 طبقات ماهي؟3الصليبية من بناء مدينة روما إلى سقوط القسطنطينيةيتكون من 

 

 ماالمقصود باإلقطاع؟  353س

نظام إقتصادي ساد في أوروبا منذ العصور الوسطى وهويعني أراضي زراعية 

 مملوكة ألحد النبالء يعمل بها الفالحون.

 

 الدولة الفاطمية في مصر من الحمالت الصليبية؟ ماهوموقف 354س

كانت مؤيدة لها..يذكرالكثير من المؤرخين القدماء والمحدثين أن من أسباب هجوم 

الصليبيين على الشرق هومراسلة الفاطميين ألمم اإلفرنج وتشجيعهم على مهاجمة 

 امية.السالجقة ألن السالجقة تغلبوا على الفاطميين وأخذوا منهم البالد الش

الفاطمية سقطت على يد صالح الدين في مصر وهو الذي أنهى الحكم «مالحظة

 الفاطمي هناك.

 

 اذكر مثال لملتقى أو مدينة إستطاع بيبرس تحريرها من أيدي الصليبين؟ 355س

 قيسارية/ أرسوف/ يافا/ صفد/إمارة أنطاكية

 

 لصليبين؟اذكر مدينة إستطاع السلطان قالوون أن يحررها من أيدي ا 556س 

 إمارة طرابلس + المرقد

 

 اذكر مدينة إستطاع األشرف خليل أن يحررها من أيدي الصليبين؟ 557س 
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 عكا

 

 في عهد َمْن ِمن السالطين إنتهى الوجود الصليبي من أراضي المسلمين؟ 558س

 في عهد السلطان األشرف خليل.

 

 الشام؟اذكر سبب من أسباب نهاية الحروب الصليبية في بالد  559س

 إتحاد المسلمين / رجوع القوة للمسلمين بعد توحدهم/الفرقة بين الزعامات الصليبية.

 

 ماهي آخر حملة صليبية؟ وإلى أين توجهت؟ ومن هو قائدها؟ 560س

 الحملة الثامنة توجهت إلى تونس بقيادة لويس التاسع

 

 ماهي ديانة المغول؟  الشامانية 561س

 

 تتار؟مالفرق بين المغول وال 562س

التتارقبيلة أكثرتحضرمن المغول وبواسطة جنكيزخان «الفرق وذكر توضيح وهو

 سلطان المغول إستطاع أن يضم التتارمعه.

 

 ماهي اآلثار الحضارية للحروب الصليبية؟563س

 (ـ إنتقال كثيرمن مظاهر الحضارة اإلسالمية العربية إلى الغرب األوربي.1

ر العربي اإلسالمي من اللغة العربية إلى (ـ حركة ترجمة الكتب وخالصة الفك2

 اللغة الالتينية.

 (ـ تعلم الطب.3
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(ـ تأثرالفن الحربي وفن بناء الحصون والقالع عنداألوربيين مثل/ تقدم حركة 4

الحصار/إستعمال المجانيق/ إستخدام الدروع للفرسان وخيولهم/إرسال الرسائل 

من فنون التحصين فعملوا على الحربية عن طريق الحمام الزاجل/عرفوا الكثير 

اإلستحكامات عن طريق محاكاة ماشاهدوه في الشام ومصر ومن ذلك)نظام 

المشربيات،جعل المدخل الحربي لباب الحصن أوالقلعة متعرجا أوعلى شكل زاوية 

 قائمة،إستعمال الشارات(.تجارة التوابل/ فكرة الحمامات.

 

 

 وب الصليبية؟اذكر أمثلة من اآلثار اإلقتصادية للحر564س

 (ـ إشتداد الطلب على النقود التي يحتاجون إليها في طريقهم إلى الشرق.1

 نتيجة لضعف النظام اإلقطاعي.«(ـ إنخفاض أثمان األراضي والعقارات.2

 (ـ ظهور فكرة فرض الضرائب.3

 (ـ إنتعاش الكثير من المدن األوروبية مثل/مارسيليا*جنوا*برشلونة*البندقية*بيزا4

 (ـ تحول النشاط من الزراعة إلى التجارة. 5

(ـ نشاط التجارة مما أدى إلى ))نشاط المصارف ، تحسين طرق التجارة وإنشاء 6

طرق جديدة،إزدهار األسواق،زيادة اإلعتماد على السفن والطرق البحرية في 

وهذا يتطلب ] إنشاء خطوط مالحية منتظمة »اإلتصاالت التجارية والغير التجارية 

ئمة بين البلدان األوروبية بعضها وبعض، وبينها وبين بلدان الشرق.. فظهرت دا

 شخصيات عمالقة تسمى }بالتجارالعلميين{فاكتسبت هذه التجارة

 }صفة عالمية{.

 

 اذكر نماذج من اآلثار الدينية للحروب الصليبية؟منها حركة التبشير 565س

ة)اإلمبراطورية(ألنه أظهرها (ـ كسب الصراع األزلي بينها وبين السلطة السياسي1

 في صورة الزعيمة الفعلية للمجتمع المسيحي.
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(ـ إشغال األباطرة ورجال الجيش عن التفكير في إزدياد سلطة رجال الدين 2

 والتقليص من سلطة الكنيسة البابوية.

(ـ إن نجاح الحرب المقدسة ضد المسلمين كان يتطلب موارد بشرية ومادية 3

لبابوية ذلك في الدعوة الجديدة وجمعت الجيوش واألموال ضخمة لذلك إستغلت ا

 لتحقق لها النصرالهائل على اإلمبراطورية .

(ـ ظهور صكوك الغفران التي أخذت البابوية في بيعها حتى أصبحت من أهم 4

 موارد الكنيسة .

(ـ إن ملوك الغرب األوربي وبخاصة فرنسا وانجلترا إنتهزوا فرصة حاجتهم إلى 5

بسبب المشاركة في الحمالت الصليبية تلبية لرغبة البابوية . ففرضوا األموال 

العشور على الممتلكات المنقولة لرجال الكنيسة وبذلك حطموا مبدأ))اإلعفاء من 

 الضرائب(( الذي كان يتمتع به رجال الدين في أوروبا. 

 ح.(ـ اإلتجاه إلى البعثات التبشرية ) حركة التنصير( ألنها أجدى من السال6

 
 ترجع بداية حضارة دلمون الى .... /565س

 أوائل األلف الثاني قبل الميالد-أ
 أوائل األلف السادس قبل الميالد-ب
 أوائل األلف الثالث قبل الميالد-ج
 أوائل األلف الرابع قبل الميالد-د
 

 / أبرز أنشطة السكان المحليين على شواطئ الخليج العربي القديمة كانت 567س 

 األسماكصيد -أ
 صناعة النسيج-ب
 زراعة القمح-ج
 التعدين-د
 

 ملئ مستودعات المياه الجوفية وتفجير الينابيع بالمنطقة الشرقية تسبب فيها -568س

 الفترات الممطرة في مراحلها المتعددة -أ
 جفاف األراضي الزراعية بالمنطقة الشرقية -ب
 الطبيعيةارتفاع منسوب المياه في الخليج العربي عن الحدود -ج
 غرق الكثير من األراضي الزراعية بالمنطقة الشرقية-د
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كان لماجان عالقة تجارية وثقافية مع العديد من المراكز الحضرية  569س

 المجاورة في
 بالد فارس-أ

 جزر اليونان-ب
 مصر-ج
 العديد من المناطق الى الهند-د
 

 الى  كان بالد ما بين النهرين القدماء ينظرون نظرة مقدسه- 570س

 بابل-أ
 طينه-ب
 منف-ج
 دلمون-د
 

 في عهد اشور نيبال سقطت دلمون في ايدي ..- 571س 

 االشوريين-أ
 الصين-ب
 اليونانيين-ج
 المصريين-د
 

 جبل النحاس هو االسم الذي اشتهرت به- 572س 

 مملكة ماجان-أ
 اإلمبراطورية الفارسية -ب
 منطقة تبوك في العصر القديمة-ج
 مملكة دلمون-د
 

 افضل مناطق استخراج اللؤلؤ وتجارته موجوده في- 573س 

 بحر ايجا-أ
 المحيط الهندي-ب
 البحر األحمر-ج
 الخليج العربي-د
 

 كانت ازهى عصور ثاج وقت-574س 

 في وقت الوجود البلطي-أ
 حمالت االسكندر األكبر للجزيرة العربية-ب
 االحتالل الروماني-ج
 عصر الدولة السيلوقية-د
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 االحتالل الروماني لمصر اثر سلبي على منطقة الخليج تمثل فيكان -575س 

 منع العرب من العمل كوسطاء تجاريين -أ
 منع العرب من المرور عبر قناه السويس-ب
 تحويل األسواق والتجارة الى طريق رأس الرجا الصالح-ج
 منع تصدير الحديد والنحاس الى الخليج العربي-د
 

 من هم الكاشييون 576س

 ل رومانيةقبائ-أ
 تجار قدموا من وسط افريقيا-ب
 قبائل قدمت من شمال العراق-ج
 رجال دين مسيحيون-د
 

 سكان مدينة دلمون كانوا من  -577س

 المصريين-أ
 األيوبيين-ب
 الرومان-ج
 الساميين-د
 

 تعتبر الوركاء هي أول مدن العراق التي عرفت ...-578س

 صناعة النسيج-أ
 التحنيط-ب
 استخراج اللؤلؤ-ج
 االختام االسطوانية-د
 

 تم ربط مصر بعرب الجزيرة العربية تجاريا وثقافيا بواسطة-579س

 طريق بري عبر صيدا-أ
 طريق بري عبر البصرة-ب
 طريق بحري عبر خليج السويس-ج
 طريق بحري عبر البحر المتوسط-د
 

 يذهب كثرا من الباحثين الى ان المعبودات الفينقية الذي اشتقت من االسم -580س

 جزيرة تاروت-أ
 جزيرة البحرين-ب
 جزيرة قبرص-ج
 جزيرة تيرام-د
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اختالط الحضارة اليونانية بالحضارات الشرقية في منطقة الشرق األدنى -581س

 يقصد
 الحضارة الفارسية-أ

 أحدى الحضارات العراقية القديمة-ب
 الحضارة اليونانية والرومانية في بالد اليونان-ج
 الحضارة الهلينستية-د
 

 أهم سلع التصدير في القطيف- 582س

 التمر-أ
 الخشب-ب
 الشعير-ج
 القطن-د
 

 الفترة التاريخية التي تعود اليها مرحلة اريدو هي... 583-س

 ق م 5800الى  5300-أ

 ق م 500الى  900-ب

 ق م 640الى  580 -ج

 ق م 7900الى  830-د

 

 تعتبر حضارة هيلي من أقدم الحضارات التي ظهرت ...-584س 

 بعد اختفاء فترة العبيد-أ
 بعد اختفاء الحضارة المصرية القديمة-ب
 بعد اختفاء الحضارة الرومانية -ج
 بعد اختفاء الحضارة اليونانية-د
 

 االسم الذي أطلقه المؤرخون اليونانيين على جزيرة فيلكا-585س

 قبرص-أ
 بازيلكا-ب
 اكاروس-ج
 فاروس-د
 

 اسي على كان اعتماد العيديين الغذائي األس-586س

 زراعة القطن-أ
 استيراد الزيوت-ب
 الموارد البحرية واالغنام والماعز-ج
 استيراد الغذاء من الهند-د
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 ارتبط المعبد والكهنة في حضارة الوركاء ارتباط وثيقا ب.. -587س

 العلوم الفلكية-أ
 الحياة االجتماعية-ب
 الفلسفة-ج
 األسواق والتجارة-د
 

 تأثيرات بالد الرافدين تظهر في -588س

 المرحلة السادسة من حضارة دلمون -أ
 المرحلة الثانية من حضارة دلمون-ب
 المرحلة السابعة من حضارة دلمون-ج
 المرحلة العاشرة من حضارة دلمون-د
 

 تطور فن الكتابة من صور الى رموز يعتبر من اهم إنجازات ..-589س

 حضارة الرومان-أ
 البيزنطيينحضارة -ب
 حضارة ايونيا-ج
 حضارة مدة نصر-د
 

ورد وصف للسفن التي كان العرب يستخدمونها في العصور اليونانية -590س

 والرومانية في كتابات..
 مانيتون المؤرخ المصري-أ

 الخطيب الروماني شيشرون-ب
 الكاتب البيزنطي بروكبيوس-ج
 السياسي اليوناني صولون-د
 

 هو اسم يشير أسم بحر أرض االله  591س

 اقدم تسمية اطلقت على الخليج العربي-أ
 أول تسميه أطلقت على مضيق هرمز -ب
 تسميه قديمة أطلقت على بحر أيجا-ج
 تسمية قديمة أطلقت على البحر األحمر -د
 

 ق م في منطقة الخليج العربي تمثل 5500الى حوالي  750الفترة من -592س

 العصر الجليدي-أ
 الحديثالعصر الحجري -ب
 العصر الحجري القديم-ج
 العصور الوسطى -د
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 أول إشارة تاريخية لماجان ظهرت أيام-593س

 الملك رمسيس الثاني-أ
 الملك انطيوخيوس-ب
 الملك سرجون االكدي-ج
 الملك ميتا-د
 

 اعتمد االقتصاد في حضارة هيلي بشكل أساسي على -594س

 صناعة النسيج-أ
 صناعة السفن -ب
 صيد الؤلؤ-ج
 لزراعة المروية من االبار ا-د
 

 اضمحلت حضارة ماجان وملوخا في -595س

 ق م 700حوالي  -أ

 ق م 900حوالي -ب

 ق م 500حوالي -ج

 ق م 800حوالي  -د

 

 شبوة هي عاصمة دولة -596س 

 أكد-أ
 سبا-ب
 حضرموت-ج
 الرميلة -د
 

 ظهرت حضارة أم النار في  -597س

 بداية األلف األول الميالدي-أ
 القرن الخامس الميالديبداية -ب
 نهاية األلف الثالث قبل الميالد-ج
 نهاية األلف التاسع قبل الميالد-د
 

 االختام التي تميزت بأنها أحادية الوجه دائرية الشكل هي اختام -598س

 جزر بحر ايجا-أ
 المستعمرات اليونانية في آسيا الصغرى -ب
 جزر الكويت-ج
 جزر البحرين-د
 

 لذي كانت تستورده هيلي وتعيد تصنيعه ثم تصديره هو المعدن الخام ا-599س
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 الكرتون-أ
 البرونز-ب
 القصدير -ج
 األلمنيوم-د
 

 ق م تحت سيطرة ... 2100وقعت تاروت في عام -600س

 الهنود-أ
 العيالميين-ب
 الرومان-ج
 الفرس-د
 

 أهم مايميز فخار حضارة العبيد هو -601س

 اللون األحمر والعجينة المخلوطة بالفش والتبن -أ
 اللون الشفاف-ب
 اللون البني المخلوط برقائق الحديد -ج
 اللون األسمر الالمع-د
 

نجم عن التواصل التجاري بين عرب الجزيرة العربية و وادي النيل تأثير  -602س

 حضاري متبادل يظهر في...
 الديانة واالعياد الدينية-أ

 طفن التحني-ب
 فن الرسوم والنقوش الصخرية -ج
 صناعة النسيج-د
 

 ضريبة المعبد هي الضريبة التي كانت تخضع لها المحاصيل الزراعية في -603س

 عصر الحضارة المينوية-أ
 عصر حضارة الوركاء-ب
 عصر حضارة اليونان-ج
 عصر حضارة هيلي-د
 

 العصر النحاسي ترجع أول إشارة الى -604س 

 حضارة الهند-أ
 ارة العبيدحض-ب
 الحضارة الفرعونية -ج
 حضارات شمال مقدونيا-د
 

 تقع تيماء في -605س
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 منطقة الشام-أ
 منطقة مضيق هرمز -ب
 منطقة جبل طارق-ج
 منطقة تبوك -د
 

 تم اكتشاف قطع متميزة من الفخار األسود من منطقة عبيد بالخليج-606س

 جزر البحرين-أ
 منطقة االمارات العربية وعمان-ب
 الكويتجزر -ج
 ؟؟؟؟ -د
 

 ظلت المدينة الدلمونية في فيلكا مزدهرة حتى-607س

 نهاية القرن السادس الميالدي-أ
 نهاية القرن السادس ق م-ب
 منتصف األلف الثاني ق م-ج
 نهاية األلف الرابع ق م-د
 
 

 في الركن الشمالي الغربي من الخليج العربي تقع-608س

 جزيرة قبرص-أ
 جزيرة جنوه-ب
 لكاجزيرة في-ج
 جزيرة رونس-د
 

 هجرة السكان الساحلية في الخليج العربي في بعض الفترات كانت -609س

 كثرة الزالزل-أ
 التوسع في النشاط الزراعي-ب
 انحصار المياه في الخليج العربي-ج
 الفيضانات في الخليج العربي-د
 

 المنسوجات والصوف من اهم السلع التي كانت تستوردها دلمون من -610س

 وادي الرافدين-أ
 بالد فارس عبر الخليج العربي-ب
 بالد اليونان عبر الطرق البرية -ج
 غرب أوربا عبر ايونيا -د
 

 لعبت منطقة الخليج دورا مهما في العصور القديمة بسبب 612س
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 وفرة انتاجها من النحاس-أ
 الموقع االستراتيجي المتوسط-ب
 قدرتها العسكرية وتوسعها-ج
 تاج الزراعي في ذلك الوقتتميزها في اإلن-د
 

 ق م (في جزيرة تاروت تمثل 1550-1950الفترة) -47س

 فترة العصر البروتزي المتوسط-أ
 فترة العصر الحجري الحديث-ب
 فترة عصر البرونز -ج
 فترة عصر النحاس-د
 

 بدا الثقل االستيطاني في التحول الى الشمال الغربي 613س

 نهاية القرن الثاني ق م -أ
 األلف الثاني ق م نهاية-ب
 بداية القرن الرابع الميالدي-ج
 بداية األلف الثالث الميالدي-د
 
 

 وفرة المياه كانت أهم ما تميزت به -614س

 حضارة حضرموت-أ
 حضارة العبيد-ب
 حضارة هيلي-ج
 حضارة دلمون-د
 

 يذكر الكاتب البيزنطي بروكيبيوس ان السفن العربية -615س

 طالئها كلها بمادة القار -أ
 بانها كانت بدون اشرعه-ب
 ربط ألواح الخشب بعضها ببعض بوساطة مسامير حديدية كبيرة-ج
 كبر حجمها-د
 
 

 متى سقطت الدولة العباسية  -617س

 هـ وهو اهم حدث في هذه السنة  656سقطت سنة  -جـ 

 كانت عاصمة الدولة العباسية ؟ -618س

 المنصور( –المدينة المدورة  –ئها مدينة السالم بغداد  ) من اسما -جـ 
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 ماهي اسباب او عوامل ضعف الدولة العباسية والتي ادت الى سقوطها ؟ -619س

 تسلط قادة العسكر -1 -جـ 

 ضعف الخلفاء -2

 انتشار المهلكات و الموبقات التي تضعف الدين  -3

 خلع الخلفاء   -4

 الخالفات الداخلية  -5

خالقي  )حتى ان فالسفة الغرب في زماننا هذا يرون ان من اهم االنحالل اال -6

االسباب التي سوف تسقط الحضارة الغربية  المعاصرة قالوا االنحالل 

االخالقي)هؤالء الفالسفة ليسوا بمسلمين بعضهم نصارى وبعضهم ملحدين او غير 

غربية هو دينيين ومع ذلك يقولون ان من اهم االسباب التي سوف تسقط الحضارة ال

 االنحالل االخالقي   (

 خيانة بعض الوزراء  -7

 الخالفات المذهبية ) كان هناك شيعة وسنة ونصارى ( -8

 من هو الوزير الذي كان له دور في اسقاط الدولة العباسية ؟ – 620س

مؤيد الدين ابن العلقمي ) كان وزير تفويض له كافة الصالحيات دون الرجوع  -جـ 

 يستغلها في اضعاف الدولة العباسية .للخليفة فبدأ 

 لماذا يضعف ابن العلقمي الدولة العباسية ؟ – 621س

بسبب مساندة الدولة العباسية ضد اتباع مذهبه الرافضي فقد قيل ان اهل السنة  -جـ 

حصل بينهم وبين الرافضة في بغدادنزاعات وصراعات وصلت الى حد الحروب 

يحكمون فكان يراسل زعيم المغول السقاط الدولة  االهلية وكان اهل السنة هم الذين

العباسية وصرف حوالي مئة الف من جنود الدولة  فصار عدد الجيش قليل حتى 

 يمهد للمغول غزو الدولة العباسية  وضعفت الدولة العباسية .

 من الذي اسقط الدولة العباسية ؟ -622س

 المغول ) بقيادة هوالكو ( -جـ 
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كثير من العلماء الذين عايشوا هذه الفترة وعايشوا بداية سقوط الدولة  -623س

العباسية بدأوا يصفون احوال الدولة العباسية  قبيل سقوط بغداد ومن الذين 

 ) ابن االثير (  -جـوصفوهم ؟ 

 من القائل : -624س

فمن الذي )لقد بقيُت عدة سنين معرضا عن هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها 

يسهل عليه ان يكتب نعي االسالم والمسلمين فياليت امي لم تلدني وياليتني مت قبل 

 هذا وكنت نسيا منسيا( ؟

ابن االثير صاحب كتاب الكامل في التاريخ فبدأ يصف الدولة العباسية وضعفها  -جـ

 سنة  16قبل سقوطها بـ 

 من هم المغول ؟ -625س

اني ) يقول االستاذ غير مهم ذكر كلمة الطوراني يرجع نسبهم الى الجنس الطور -جـ

(  الذي ينتسب اليه االتراك جاؤوا من منطقة اطراف الصين من الهضبة االسيوية ) 

من اقصى الشرق ( من منطقة يقال لها منغوليا  معتقداتهم وثنية ) الوثنية الذين 

الشامانات وهي يعظمون االوثان واالصنام ( ويطلق على ديانتهم اسم الشامانية او 

ديانة وثنية تقوم على تقديس الظواهر الطبيعية كاالشجار والنيران والكواكب ونحو 

 ذلك 

 

كان من ابرز زعماء المغول والذي اسس دولة المغول و كان على يديه  -626س

 توحيد دولة المغول فمن هو ؟

 هو تيموجين الملقب بجنكيز خان  -جـ

 حيانا يكتبون التتار فما الفرق بينهما ؟فائدة : احيانا يكتبون المغول وا

غالبية كتب التاريخ والكتب المتقدمة يكتبون التتار واحيانا يذكرون ان المغول هم 

 الذين اسقطوا بغداد او الدولة العباسية 

 فهل هم شعب واحد ام شعوب تختلف ؟ 

لمغول المغول والتتار شعب واحد وهم اتراك لكن الفرق بينهم من ناحية التحضر فا

يغلب عليهم انهم شعب بادية يتنقلون من مكان الى مكان بخالف التتار الذين يغلب 

عليهم التحضر فهم شعوب او قبائل مستقرة يسكنون االرياف او القرى ويغلب 
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عليهم الزراعة جاء المغولي تيموجين  فحارب التتار وضمهم الى المغول فصار 

االقوى وبانتصارهم على التتار وضمهم  هؤالء يطلق عليهم لفظ المغول بحكم انهم

 الى حكمهم 

 اين اسس تيموجيناو جنكيز خانالمغول ؟ -627س

وهي عاصمة  قراقومفي شمال الصين وضم الصين الى حكمه واتخذ عاصمته -جـ

 المغول 

قبل ان يتوفى جنكيز خان قسم دولته او امبراطوريته ) وصل جنكيز خان بحكمه 

 –ا شماال فقد كانت امبراطوريته واسعة االطراف من الصين شرقا الى اوروب

وصل الى روسيا ووصل الى شرق اوروبا وهي رومانيا وغيرها ضمها كلها الى 

 حكم المغول ولكنه قبل ان يموت قسمها بين ابنائه .

 

من هو اخر الخلفاء العباسيين الذين سقطت في خالفتهم الدولة العباسية   -628س

 ؟

اسمه عبد هللا بن منصور ) ذكر عنه انه كان خليفة ضعيف لم و المستعصم باهلل -جـ

يكن يهتم بالخالفة كان يهتم بحياة الترف وباللهو او بااللعاب الرياضات الترفيهية 

وزيره ابن ولم يهتم بشؤون الخالفة وجعل كل صالحيات وشؤون الخالفة بيد 

 العلقمي

وصف كيف كان يعيش المستعصم  وذكر ابن كثير هذا في كتابه البداية والنهاية  فقد

حياة الترف ووصف دخول المغول الى بغداد فيقول كان الخليفة في احدى غرف 

قصره جالس ولم يلق باال لألحداث التي حوله مع ان المغول جاؤوا وحاصروا بغداد 

اال انه  لم يكن يهتم وكان امامه في هذه الغرفة جارية صغيرة تلعب وهو ينظر اليها 

ال وسهم  يخترق النافذة ثم يخترق نحر هذه الجارية  فماتت امامه فلما وما علم ا

رأى هذا المنظر بدأ يستيقظ واستدعى  وزيره ولكنه وجد ان المغول يحيط به وال 

يوجد لديه حيلة في الدفاع فاعلن استسالمه ) هذه القصة للفائدة وليست في االختبار 

) 

 

 من هم المماليك ؟ -629س
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جمع مملوك وهم من فقد حريته جلبوا الى سوق الرقيق ليباعون  المماليك -جـ 

 ويشترون  وكان سوق الرقيق في العراق والشام ومصر

 من اين جاء هؤالء المماليك االرقاء ؟  -630س

جاؤوا من عدة مناطق منها بالد ما وراء النهر ) المقصود بها نهر جيحون او  -جـ

ان حاليا ( وايضا من المناطق التي جلبوا شيحون تقريبا شمال افغانستان اوباكست

منها بالد القوقاز او القفقاز ) منطقة جنوب روسيا ( وايضا من منطقة البحر 

 المتوسط او جنوب اوروبا  وغيرها 

 وتم بيعهم في سوق الرقيق 

 من اول من ادخل هؤالء المماليك في الجيش ؟ -631س

اول من ادخلهم هو الخليفة العباسي المعتصم باهلل ) صار يعتمد على االرقاء في  -جـ

الجيش وصار يكثر منهم وبسبب كثرتهم اسس لهم مدينة سامراء وقد كان اسمها في 

االصل ُسر من رأى وهي مدينة جميلة جدا فمن يراها يصاب بالبهجة والسرور 

د المعتصم باهلل فصارت مدينة خراب فسميت كذلك فلما جاء المغول  ودمروها بع

 فصار اسمها ساء من رأى ثم ادغمت الحروف فيما بعد واصبح اسمها سامراء 

 من مؤسس الدولة االيوبية ؟ -632س

 صالح الدين االيوبي 

 من القائل ؟ وما السبب ؟ -633س

انه قبيح بي ان اتبع صبيا في شيخوختي والتقدم في العمر والملك ليس باالرث ....  

 ) القائل هو العادل اخو صالح الدين ( 

والسبب ان اوالد صالح الدين تنازعوا وتقاتلوا على الحكم بعد موت صالح الدين 

 فقرر السيطرة على الحكم ليتفرغ لقتال اعداء الدولة االيوبية

عن االيوبيين مقاتلة الصليبيين ماهي العالقة بين الصليبيين  اشتهر -634س

 والتتار )المغول ( 

العداوة للمسلمين فبعض المغول تنصر فصاروا مع اخوانهم المسيحيين ضد   -جـ 

المسلمين وعقدوا تحالفات لمحاربة المسلمين  وقد ذكرنا سابقا اسباب ضعف الخالفة 

 العباسية 
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 الدولة العباسية ؟ ماهي نتائج سقوط -635س

 تأثر المسلمون بسقوط العاصمة  -1 -جـ

 سقوط بغداد التي كانت مركز للعلم والثقافة -2

 فقدت بغداد مكانتها السياسية والعلمية -3

 ابتهاج النصارى وفرحهم بانتصار المغول على المسلمين  -4

  قتل كثير من العلماء ودمرت المساجد و المدارس ونحوها -5

  

 هـ ؟ 656ما أهم أحداث سنة  636س 

 سقوط بغداد على أيدي المغول وبالتالي سقوط الخالفة العباسية . 

 ؟ما عاصمة الخالفة العباسية .  637س

 الكوفة أوالً ثم نُقلت إلى بغداد بعد تأسيسها . 

 ؟من مؤسس مدينة بغداد . 638س 

أسسها الخليفة أبوجعفر المنصور في موقع له عدة مميزات من ناحية األمن 

 والتجارة وغيرهما . 

 ؟اذكر أنواع الوزارة . 639س 

 اثنان: وزارة التفويض ووزارة التنفيذ . 

 ما أهم عوامل ضعف الخالفة العباسية . ؟ 640س 

 _ ضعف شخصية الخليفة وتالشي سيطرته على شئون الخالفة .

رة العسكر على أمور الناس ودفعهم لمحاربة بعضهم واتساع رقعة األرض _ سيط

 التي تحت أيديهم .

 _ تآمر الوزراء على الخليفة . 

 _ انتشار الموبقات في العالم اإلسالمي . 

 _ الخالفات المذهبية .

 _ نشوب قتال بين السنة والشيعة .

ذه الحادثة استعظاما  من القائل : ) لقد بقيُت سنين معرضا  عن ذكر ه 641س 

 لها كارها  لذكرها ... ( وما المناسبة ؟

العالمة ابن األثير , المناسبة : سقوط بغداد على أيدي المغول الذين سفكوا الدماء 
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 وعاثوا فيها فساداً وجعلوها خراباً . 

 ؟ماالمقصود بالمغول . 642س 

طنهم األصلي الهضبة يرجع نسبهم للجنس الطوراني الذي ينتسب إليه األتراك , مو

 اآلسيوية الممتدة من أطراف الصين 

 إلى أواسط آسيا جنوب سيبيريا , قبائل رحل يعيشون على منتجات ماشيتهم . 

 ؟ماهو نظام المغول االجتماعي . 643س

نظام قبلي الطاعة للرؤساء يحبون الحرب بما فيها من سلب ونهب , ديانتهم وثنية 

 عظيم  وهي الشامانية يعترفون بإله

 لكن اليؤدون الصالة إليه بل يعبدون أرواح أجدادهم واألرواح الشريرة . 

 .؟ من هو مؤسس امبراطورية المغول 644س 

 هـ ولقب جنكيز خان ومعناه الملك العظيم .  549اسمه األصلي تيموجين ولد سنة 

 ؟ماهي عاصمة المغول . 645س 

 قراقوم . 

 ؟العلقمي في إسقاط الخالفة العباسية .ماجهود الوزير مؤيدالدين بن  646س 

 _ أشار على الخليفة المستعصم باهلل بقطع أرزاق الجند ألنه الحاجة لكثرتهم . 

_ كاتب التتار سراً وأطمعهم في البالد وأرسل إليهم غالمه وأخاه وعرض عليهم 

 خدماته . 

 _ حجب رسائل النصح والتحذير عن الخليفة . 

 بمايخدم التتار دون علم الخليفة .  _ رد بنفسه على الرسائل

_ أوهم الخليفة أنه بمصانعة التتار وإكرامهم يحصل المقصود . ) عليه من هللا 

 مايستحق ( 

 ؟من هو آخر الخلفاء العباسيين . 647س 

 المستعصم باهلل . 

 من هو القائد المغولي الذي أسقط مدينة بغداد ؟ 648س 

 هوالكو . 

 ؟يوبية .مؤسس الدولة األ 649س 

 القائد صالح الدين األيوبي ) يوسف بن نجم الدين أيوب ( .

 تعريف مصطلح المماليك .؟ 650س 

فئة من الرقيق األبيض يشتريهم الحكام لتكوين فرق عسكرية خاصة في أيام السلم 

 وإضافتها للجيش أيام الحرب .

ق الرقيق في أصل المملوك : عبد يباع ويشترى , والمماليك جماعات جلبوا إلى سو

 العراق والشام ومصر من منطقة 



 

61 
 

 ماوراء النهر وفرغانة وآسيا الصغرى والقوقاز وشواطئ البحر األسود . 

من القائل : ) إنه لقبيح بي أن أتبع صبيا  مع شيخوختي والتقدم والملك  651س 

 ... ( ؟ 

 العادل أخوصالح الدين األيوبي . 

 ؟الصلة بين التتار والصليبيين . 652س 

_ زوجة هوالكو وأمه كانتا مسيحيتين على المذهب النسطوري لذا عطف على 

 النصارى بينما قسا بشدة على المسلمين . 

 _ رغبة النصارى في جعل المغول على ديانتهم .

_ اتصال ملك أرمينيا الصغرى _ وكان نصرانياً _ بهوالكو ورسم خطة لغزو بالد 

 . الشام وتسليم بيت المقدس للصليبيين 

 _ اشتراكهم في الحقد على اإلسالم والمسلمين . 

 اذكر أهم نتائج سقوط بغداد .؟ 653س 

_ كان للخليفة مكانة رفيعة عند المسلمين وكان يمثل رمزاً لوحدتهم ورمزاً للممالك 

 اإلسالمية فأصبح مكانه شاغراً .

لعواصم _ كانت بغداد مركزاً للنشاط السياسي يؤمها الحكام واألمراء من كل ا

 فصارت مدينة ثانوية . 

_ كانت بغداد مركزاً للعلوم واألدب والحضارة والثقافة يجتمع فيها العلماء واألدباء 

 والشعراء وطلبة العلم فدمر المغول 

 المدينة وقتلوا العلماء وشردوهم و قضوا على كل ذلك . 

 . _ ابتهاج النصارى بذلك بسبب حقدهم الدفين على اإلسالم والمسلمين

 _ تأثر المسلمين الشديد بسقوط عاصمة الخالفة .

_ الحزن العميق في نفوس المسلمين فسقوط بغداد لم يكن عادياً بل كان أمراً مهوالً 

 يصعب تحمل القلوب والعقول له .

 

 الى كم قسم تقسم دولة المماليك ؟ – 654س

 الى قسمين :  -جـ 

ة الى احدى األبراج او القالع ) تسمى المماليك البرجية  : سموا بهذا االسم نسب -1

قلعة صالح الدين ( في مصر اسكنهم فيها سيدهم الذي اهتم بتربيتهم وتعليمهم وهي 

كالقصر الكبير المحصن الذي يسكن فيه الحاكم عادة وكان يسكنهم فيه حتى قريبين 

 منه عند حصول االخطار.
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المماليك البحرية : سمو بذلك نسبة الى احدى جزر النيل ) او البحر ( التي  -2 

 اسكنهم فيها سيدهم كمعسكر لهم 

 كيف ينشأ المماليك ؟655س 

المماليك  ليسوا بعرب و يؤخذون وهم صغار تقريبا بعمر السبع سنوات وفيها 

ء الصغار والشخص الذي ينشيء له مجموعة من الجيش مثل القائد يأخذون هؤال

ويربونهم ويعهدون بهم الى مجموعة من االشخاص لتربيتهم  ويعلمونهم االمور 

العامة القراءة الكتابة االمور الشرعية  والفروسية واستخدام السالح حتى  ينشأوا 

على الفروسية والجندية  ويأخذهم هذا القائد وهم صغار حتى يضمن  والئهم اذا 

 سيد الذي اعتنى بهم هكذا يتم تنشئة الجنود المماليك كبروا فال يعرفون اال هذا ال

 اذكر امثلة لسالطين المماليك ؟ -656س

 –االشرف خليل  -عز الدين آيبك  -الظاهر بيبرس  –المظفرسيف الدين قطز  -جـ

 المعز  ) من المماليك البحرية ( -قالوون 

السلطان  –برقوق ) المماليك البرجية اسمائها عادة تركية وهي غريبة ( السلطان 

–قانصوه الغوري –السلطان قايتباي –السلطان خشقدم –السلطان إينال –برسباي 

 طومان باي

 كيف كانت نظرة العرب للماليك؟  657س

العرب لم يكونوا ينظروا لهؤالء المماليك نظرة غير ايجابية فكانوا يرون ان هؤالء 

 المماليك هم ارقاء يشترون ويباعون 

) نظرة دونية ( ولكن هللا سبحانه وتعالى جعل نصرة المسلمين على ايدي هؤالء 

المماليك والذين قضوا على المغول الذين اكتسحوا العالم االسالمي  فالمغول 

استطاعوا الوصول الى الخليفة العباسي الذي كان من الصعوبة الوصول اليه وهو 

 المستعصم وقتلوه 

على ايديهم رفعة االسالم وحماية المسلمين من اخطار  فجاء هؤالء المماليك وكان

 المغول ودارت معارك بين المماليك والمغول معارك .

 مااشهر معركة وقعت بين المغول والمماليك ؟  -658س
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هـ  في منطقة شمال القدس في فلسطين  658عين جالوت  في رمضان سنة   -جـ

هة المغول كان يقودها كان يقودها من جهة المماليك المظفر قطز ومن ج

 كتوبغاوانتهت المعركة بانتصار المسلمين 

فائدة : قطز قصته غريبة لمن يقرأ في سيرته فكأنه تولى الحكم فقط لكي ينتصر في 

هذه المعركة  ثم يموت بعدها فال يعرف عنه كثير اعمال او انجازات فقط يعرف 

فترة قصيرة ثم انتهى دوره  عنه قيادته لهذه المعركة  ولم يحكم اال ست اشهر فقط 

بقتله على يد بعض المماليك بعد ذلك ومن يقرأ في سيرته سوف يجد العجب وقطز 

هو لقب واسمه محمود بن ممدود وكان من اسرة حاكمة  من االمراء  في اواسط 

اسيا او الدولة الخوارزمية لكن جاءوا المغول وبدأوا يأسرون الناس ويقتلون الجنود 

ين من أسر وكان صغير فأخذوه وباعوه في بالد الشام والذي اشتراه وكان هو من ب

في بالد الشام اطلق عليه قطز وكانت تعني الكلب الشرس باللغة التركية ثم بيع الى 

احد امراء الدولة األيوبية  في مصر وصار يعتني به حتى كبر واصبح من احد قادة 

 سلطانا لدولة المماليك . الدولة االيوبية العسكريين ومع مرور الوقت صار

وقبل معركة عين جالوت لم يكن المسلمين يتوقعون أن يأتي يوم ينتصرون فيه على 

 المغول بعد سقوط الدولة العباسية 

ومعركة عين جالوت كانت بعدها بسنتين وكانوا   656سقوط الدولة العباسية سنة 

م عالمة من عالمات يائسين من االنتصار عليهم وكانوا يرون ان انتصارهم عليه

 الساعة فقد كانوا يظنون ان المغول جاؤوا ليحشرون الناس الى ارض المحشر 

 ماهي آثار او نتائج معركة عين جالوت ؟  -659س

 ارتفاع معنويات المسلمين بأنهم قادرين على االنتصار على المغول  -1 -جـ 

 حماية مصر والمغرب االسالمي من تخريب وهمجية  المغول  -2

فلما جاؤوا المغول الى بغداد دمروا واحرقوا وقتلواوشردوا العلماء وفقدت كتب  

كبيرة بسبب مجيئهم وغزوهم للمسلمين في بغداد وبسببهم لم يبقى للمسلمين مركز 

حضاري سوى مصر فلو سقطت مصر وقتها فاهلل اعلم ماذا سيكون حال العالم 

مصر فجاء هؤالء المماليك االسالمي وقد كان المغول يخططون للسيطرة على 

 وحموا ماتبقى من العالم االسالمي من ايديهم

من العجب ومن خالل دراسة التاريخ ال يمكن ان تقوم للعالم االسالمي قائمة  

ومصر ضعيفة واثبت التاريخ بوابة قوة العالم االسالمي مصر قديما وحديثا هي 
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سترداد القدس من ايدي ا -1مصر واعطيكم حادثتين قديمتين كمثال على ذلك ) 

المماليك في مصر استطاعوا هزيمة المغول   -2الصليبيين في عهد صالح الدين 

 الذين لم يكن باستطاعة احد هزيمتهم 

وال ابالغ اذا قلت ان المصريين هم الذين حسموا االمر مع المغول ومع الصليبيين  

بة اليهود  ) الشرح والمصريين هم الذين كانوا يتزعمون العالم العربي في محار

 للفائدة ( 

 اعادة الوحدة بين مصر والشام . -3

 فقد كانت منقسمة في عهد الدولة االيوبية فجاء السلطان قطز ووحدهما

 اذكر نماذج من العلماء الذين ساهموا في قتال المغول ؟ -660س

احمد بن عبد الحليم ابن تيمية ) شارك في معركة شقحب أو  –تقي الدين  -جـ 

هـ  في عهد الناصر  702عرف بمعركة مرج الصفر في بالد الشام كانت سنة ت

العز ابن عبد السالم ) الملقب بسلطان العلماء شارك في معركة عين  –محمد 

 جالوت  ( 

 اذكر اهم اعمال الظاهر بيبرس ؟ -661س

بعد  اعادة احياء الخالفة العباسية  ) مبايعة خليفة عباسي جديد ) المتوكل ( -1 -جـ 

 –مقتل الخليفة العباسي المستعصم وكان ذلك في القاهرة ألن بغداد دمرت وانتهت 

لكن السبب الرئيسي هو انه اراد ان يكسب المماليك نظرة مختلفة عن النظرة الدونية 

 ويجعل لهم مكان بين الناس ويقدروا المماليك(

 عدد عوامل انتصار المسلمين في معركة عين جالوت ؟– 662س

 وة شخصية القائد ق -1

 تنظيم الصفوف  -2

 معنوياتهم المرتفعة  -3

قام الظاهر بيبرس  ببعض االمور واالعمال حتى يقوي دولته فما هي   -667س

 هذه االعمال ؟) عدد استعدادات بيبرس لمواجهة المغول (؟

 احيا الخالفة العباسية   -1 -جـ 
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 انشأ الحصون وقوى الجيش   -2

 عقد تحالفات مع بعض المسلمين المغول مثل بركة خان  -3

اقام سلسلة من نقاط المراقبة  التي تعرف بالمنائر ) وهي مثل القالع الصغيرة  -4

 للمراقبة ( 

 اعادة تحسين القالع  -5

 اهتم بالطرق وتقوية البالد بشكل عام  -6

 ماهي المعارك التي وقعت بين المغول والمماليك؟ 668س

 معركة شقحب ) مرج الصفر (  اطرافها المغول والمماليك انتصر فيها المماليك -1

من المعارك التي وقعت بين المغول والمماليك وكان الظاهر بيبرس هو قائد -2

 المماليك فيها معركة ابلستين وقعت في جنوب تركيا وانتصر فيها المماليك

 

ة عين جالوت لم ينتهي شرهم مالحظة : عندما انتصر قطز على المغول في معرك

بل بقوا حتى اسلم بعضهم وبعضهم كف شره عن المسلمين  والعجب انهم حتى 

عندما اسلم بعضهم استمروا في مقاتلة المسلمين فقد كان نظامهم االجتماعي قائم 

 على النظام القبلي تناحر وحروب وصراعات .

 اذكر نماذج للمغول الذين اسلموا ؟ -669س

) ال يهم من هو   -احمد توكودور  –غازان ) تسمى بمحمود (  –ان بركة خ -جـ 

اول من اسلم ولكن يهم ان تعرفوا ان هذه اسماء لحكام مغول على مناطق  بمعنى 

غازان كان يحكم في منطقة وبركة خان كان يحكم في منطقة واحمد توكودور كان 

اسلم من حكام هذه  يحكم في منطقة  فإذا قالوا اول من اسلم هم يقصدون اول من

 المنطقة التي يحكمها ( 

 من اصالحات محمود غازان ؟ -670س

 اتخذ دين الدولة الرسمي االسالم   -1 -جـ 

 اهتم بعاصمته تبريز  -2

 مغولي  100.000اسلم على يديه اكثر من مئة الف   -3
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 ؟الى كم قسم تنقسم دولة المماليك.671س 

 قسمين 

 مماليك بحريه 

 ة مماليك برجي

 

 ؟اذكر نماذج للعلماء الذين ساهموا في جهاد المغول. 672س

 شيخ االسالم ابن تيميه -العز بن عبدالسالم 

 

 اذكر أمثلة لسالطين المماليك.؟ -673س

 بن قالوون  -الظاهر بيبرس -المظفر قطز 

 

 ؟من هو قائد المسلمين في معركة عين جالوت. -674س

 المظفر قطز 

 

 ؟ول في معركة عين جالوت.من هو قائد المغ-675س

 كتبغا

 

 اذكر نتائج معركة عين جالوت؟ 676س

 بمثابة سد منيع حال دون تقدم المغول لمصر  -1

 رفع معنويات المسلمين -2

 اعادة الوحده بين مصر والشام  -3

 

إحياء الخالفة العباسية بعد سقوطها أين كان ذلك، من هو الذي  -677س

 الخالفه العباسيه؟أحياها، وأسباب أحياء 

 كان ذلك في القاهره

 الذي احياها الظاهر بيبرس 

 اسباب احياءها حتى يصبغ حكمه صفة شرعيه ويحصل على تأييد الشعب له 

 

 اذكر أمثلة لحكام المغول الذين اعتنقوا اإلسالم.؟  -678س

 السلطان بركه خان -محمود غازان -توكودور 
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 رس لمواجهة المغول؟ماهي استعدادات السلطان بيب -679س

 اعادة بناء وتحصين القالع ومدها بالذخيره-1

 اقام سلسله من نقاط المرقبه لرصد نشاط العدو عرفت باسم )المنائر( -2

 افسد الطرق والوديان المؤديه الى الشام  -3

 

اذكر جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية في مواجهة المغول وأمثلة للمعارك  -680س

 ؟تال فيها.التي ساهم في الق

 اثار الحماس في نفوس المسلمين للقتال،كاتب االمراء واصدر الفتاوى 

 نزل بنفسه في معركةشقحب)مرج الصفر( 

 

 وكيف اسالمه؟ من هو محمود غازان؟681س 

 هو من السالطين اإللخانية في ايران كان اسالمه تحول في دولة اإللخانات. 

 من قومه االسالم  وبإسالمه اعتنق مايقارب من مائة الف شخض

 

 اهم إصالحات محمود غازان ؟ -682س

 من اهم اصالحاته 

 انه جعل الدين الرسمي للدوله هو االسالم واالهتمام بالعاصمة تبريز-1

 فام باصالحات تناولت شئون االدارة والمال واالقتصاد والقضاء والعمران -2

 م قام بتجميل العاصمه تبريز بابنية فخمه منها مسجد عظي-3

 انقطعت الروابط التي كانت تربطه ببالط الخاقان االعظم للمغول في الصين  -4

 

 من أول من اتخذ اإلسالم دينا  رسميا  للمغول؟ -683س

 السلطان محمود غازان 

 

تحدث هن معركة شقحب * مرج الصفر* ) تاريخها، أطرافها،  -684س 

 نتائجها(؟ 

 

 هجريا 702كانت في رمضان سنة 

 وكانت بين المماليك وقوات المغول 

 انتصر المسلمون في معركة مرج الصفر واستبشر المسلمون بهذا النصر.
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 كان للمماليك دور في حماية المسلمين من خطرين رئيسيين اذكرهما ؟  -685س

الخطر المغولي : كان لهم جهود في حماية مناطق كبيرة من العالم االسالمي من  -1

 خطر المغول 

الخطر الصليبي : الصليبيين جاؤوا قبل المماليك لكن كانت نهاية هذا الخطر  -2

 الصليبي على يد المماليك 

المماليك اول خروجها خرجت كقوة من قوة المسلمين العظمى التي ساهمت في 

 حماية العالم االسالمي وكان لهم جهود تذكر 

ي من االخطار التي بعد ضعف المماليك وعدم استطاعتهم حماية العالم االسالم

كانت تحيط به والتي بدأت تظهر لما بدأ الضعف المملوكي يظهر  فظهر ما يسمى 

االطماع االوروبية او بدايات االستعمار الحديث والمعاصر احتاج العالم االسالمي 

الى قوة تقوم بحمايته وكان ذلك على يد الدولة العثمانية والعثمانيين هم الذين خلفوا 

ي حماية العالم االسالمي فجاء هؤالء العثمانيين واسقطوا دولة المماليك المماليك ف

 وابعدوها عن العالم االسالمي وهم مسلمين ايضا 

 من اسقط المماليك ؟ -686س

العثمانيين  ) وهم ليسوا بعرب ) اتراك ( وهم مجموعة من الشعوب خرجت  -جـ 

م االسالمي  من االستعمار من مناطق اسيا الوسطى وكان على ايديهم حماية العال

 االوروبي ونحوها  ولهم حسنات كثيرة جدا ومن اهم حسناتهم المهمة امرين 

حماية فلسطين من ايدي اليهود والعجيب انه لم يستطع اليهود المجيء الى  -1

فلسطين في وقتنا المعاصر اال بعد ضعف الدولة العثمانية  التي سقطت سنة 

 هـ 1342

 ف ما يسمى الزحف الشيعي  وحماية المسلمين من  هذا الزحف التخفيف و ايقا -2

 اذكر نماذج من المعارك التي وقعت بين المماليك والدولة العثمانية ؟ -687س

معركة مرج دابق ) المرج هي الروضة ومناطق زراعية تقع في بالد الشام (  - 1

كان نتيجة هذه المعركة قاد المعركة من جهة العثمانيين سليم االول العثماني ومن 

 جهة المماليك كان قائدهم قانصوه الغوري 

ين ( معركة الريدانية  في مصر ) وهي أخر معركة دارت بين المماليك والعثماني -2

 هـ 923سنة 
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وكان قائد المماليك فيها السلطان طومان باي  وكان قائد العثمانيين فيها سليم االول  

وكانت نتيجتها هزيمة المماليك وكان الحسم في هذه المعركة وانتهاء دولة المماليك 

 من حكم العالم االسالمي 

 ( 923وانتهت سنة  922)مالحظة : بدأت معركة الريدانية سنة 

 

 ما المقصود بالحروب الصليبية ؟ -688س

 –حروب قادها نصارى اوروبا  ضد المشرق االسالمي بدوافع معينة  ) دينية  -جـ 

 اجتماعية ( –اقتصادية 

 لماذا سميت الحروب الصليبية بهذا االسم ؟ -689س

 ألن الصليب كان شعار لهم ) على مالبسهم وراياتهم وهكذا ( -جـ

 فائدة :

لنجمة السداسية والعين ) تجدها احيانا على بعض الشاحنات للعمالة شعار اليهود ا

الذين ينتمون الى شرق اسيا ( وهي من شعارات الماسونية التي يقال انها تسعى 

لتمكين اليهود من قيادة العالم وقد خدع علماء من االزهر بهؤالء وانتموا لها _ 

 وشعار المسلمين الهالل  

 فع الحروب الصليبية ؟ماهي عوامل او دوا -690س

 عوامل دينية  -جـ 

 عوامل اجتماعية 

 عوامل اقتصادية 

في نهاية القرن الخامس وانتهت سنة  490مالحظة مهمة : بدأت الحروب الصليبية 

تقريبا نهاية القرن السابع لكنها في القرن السادس على اشدها لكن بعد القرن  690

السادس ضعفت ولم يصبح للصليبيين أي مكانة وصاروا مقصورين على بعض 

العالم االسالمي في القرن المناطق  ) ساحل بالد الشام ( وانتهت وخرجت من 

السابع  وتاريخيا يمكننا القول انها بدأت في القرن الخامس وانتهت في القرن السابع 

 لكن كانت على اشدها وتأذى منها المسلمين في القرن الخامس والسادس 

  سقطت دولة المماليك ؟691س 
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 في عهد طومان باي في مصر 

 

 ك ؟الدوله التي اسقطت دولة الممالي692س 

 الدولهالعثمانيههي

 

 من هو السلطان الذي اسقط دوله المماليك ؟ 693س  

 السلطان سليم االول 

 

 ؟المعركتين التي وقعت بين المماليك والعثمانيين هما:694س 

 :بين سليم االول وقنصوه الغوري )انتصر فيها العثمانيين( معركة مرج دابق -1

ومان باي انتهت بانتصار العثمانيين : بين سليم االول وطمعركة الريدانيه -2

 وسقوط دولة المماليك 

 

 ؟ ماذا يقصد بالحروب الصلبيه 695س 

 هي حروب شنتها اورباالنصرانيه على المشرق االسالمي 

 

 ماسبب تسميه الحروب الصليبيه بهذا االسم؟696س 

 النهم اتخذوا الصليب شاره لهم فكان شعار الصليب على مالبسهم واعالمهم 

 

 ماهي اسباب قيام الحروب الصليبيه؟ 697 س

 اجتماعية –اقتصادية  –اسباب دينيه 

  

 كيف أدى العامل الديني الى قيام الحروب الصليبية ؟ -698س

 حقدهم على االسالم  -1 -جـ 

 الرغبة في الحد من انتشاره  -2

 الرغبة في توحيد الكنائس -3
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 الى كم قسم يقسم المذهب النصراني ؟699س 

المشهور هي ثالثة مذاهب :  الكاثوليك _ االرثوذكس _ 

 البروستانت

 وهم اكثر من هذه الطوائف وقد يتفرع من كل طائفة طوائف اكثر 

 ماهواشد الطوائف النصرانيه  عداء على المسلمين ؟ 700س

 الكاثوليك وهم الذين تولوا هذه الحروب الصليبية ضد المسلمين 

 طوائف النصرانية؟ماهو الفرق بين هذه ال701س 

هي فروق توحيدية يسمونها وهي نظرة كل طائفة منهم الى  

 عيسى والى هللا والى روح القدس االب االبن 

 

 ماهو مذهب البروستانت؟ 702س 

فهو مذهب متأخر يغلب عليه النظرة االصالحية بمعنى يريد  

 اصالح المذهب النصراني 

 كي ؟ اذكر مناطق انتشار المذهب الكاثولي 703س 

المذهب الكاثوليكي له مناطق ينتشر فيها يغلب على المناطق 

الغربية من اوروبا مركزه روما أو الفاتيكان ويدخل فيه فرنسا فهي 

من اشد المعاقل الكاثوليكية  وقد كان يطلق على فرنسا بالد 

الفرنجة وهم اشد من قاد الحمالت الصليبية ضد المسلمين 

المسلمات وبقضية الحجاب ..  اذا وحاليا انظر ماذا يفعلون ب

 الكاثوليكية من ايطاليا )روما ( وماواالها غربا الى حدود فرنسا

 

 اذكر مناطق انتشار المذهب االرثوذكسي ؟ 704س 

 االرثوذكسي له مناطق ينتشر فيها 
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يقع في شرق اوروبا وتحديدا كان مقرها مدينة القسطنطينية 

ما بعد فتح العثمانيين تسمى اليوم استانبول وسيمر معنا في

لمدينة القسطنطينةوهي تقع في الجهات الشرقية من اوروبا 

 ويدخل فيها روسيا  

 

 

 كيف ادت العوامل االقتصادية الى قيام الحروب الصليبية ؟ -705س

 الرغبة في السيطرة على ثروات العالم االسالمي  ) هذا هو األهم ( -1 -جـ 

وغيرها اراد هؤالء االوروبيون  السيطرة على   منها المعادة والثروات الزراعية

 هذه الثروات  وتحقيق ربح كبير جدا 

 الطمع في الربح والكسب المادي والسيطرة على ثروات العالم االسالمي  -2

 ايجاد اسواق الصناعة او اقامة متاجرلهم  للمنتجات االوروبية  -3

 اقامة مراكز تجارية ثابتة في بالد المسلمين : -4

لتجارة االوروبية يقال أنه اصابها كساد تجاري وعدم ايجاد من يشتريها فكانوا ال ا

يستطيعون تصريف هذه البضائع بسبب انتشار الفقر فأرادوا ان يجدوا مكان خارج 

اوروبا ووجدوا ان انسب مكان هوغزو العالم االسالمي واالستيالء على ثرواتهم 

 وايجاد اسواق لتصريف بضائعهم .

 

 كيف أدت العوامل السياسية الى قيام الحروب الصليبية ؟  -706س

 الرغبة في إيجاد نفوذ ومستعمرات خارج أوروبا للسيطرة   -1 -جـ 

أراد الحكام أو الملوك االوروبيين ايجاد مناطق خارج اوروبا وغير خاضعة 

ألوروبا للسيطرة عليها ولم يتجهوا ألوروبا لكي ال يخلقوا صراعات أهلية جديدة 

داخل اوروبا فأرادوا االتجاه الى المشرق االسالمي للسيطرة عليه وكل ملك يسيطر 

 ا على منطقة ويبتعد عن الصراعات داخل اوروب
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 كيف أدت العوامل االجتماعية الى قيام الحروب الصليبية ؟ – 707س

 الكنيسة لكي ال تتسبب لهم بمشاكل  منقلقهم  -1  -جـ 

 اضعاف النظام االقطاعي  -2

 كيف كان النظام االجتماعي في اوروبا ؟ 708س 

 كان النظام االجتماعي في اوروبا يقسم الى طبقات متصارعة :

 طبقة رجال الدين وهم رجال الكنيسة  -1

 تليها طبقة الملوك وهم الذين يحكمون مناطق في اوروبا  -2

تليها طبقة االمراء والنبالء ) النبالء يعني االشراف او اصحاب العوائل المرموقة  -3

 ) 

تليها طبقة االقطاعيين : وهذه اللفظة تجارية او اقتصادية وهم مجموعة من  -4

انوا يملكون اراضي واسعة وهي ليست قطعة ارض صغيرة ال بل هي االشخاص ك

ارض او مزرعة كبيرة تحتوي على مزارع وقصور واسواق يعني اشبه ماتكون 

بمدينة صغيرة  او حي عليها اسوار وهذه يملكها رجل واحد يطلق عليه االقطاعي 

 يعمل فيها فالحين او عبيد يستعبدهم هذا االقطاعي

 لفرسان كبار الضباط او الجنود او كبار رجاالت العسكر تليها طبقة ا -5

 تليها طبقة الفالحين والعمال -6

وكان بين هذه الطبقات صراعات ومنافسات على النفوذ والسلطة والسيطرة  فرغب 

هؤالء االوروبيون في البحث عن اماكن يسود فيها االستقرارواالمان خارج اوروبا 

 فاتجهوا الى المشرق االسالمي 

 وطبقة الفالحين رأوا ان مشاركتهم في هذه الحروب ستكون سبب لهم في حريتهم 

 

 كم عدد الحروب الصليبية ؟  -709س

 حمالت صليبية  8عددها  -

 هل كانت متوجهة الى منطقة واحدة هذه الحمالت الصليبية الثمان ؟ -710س

وتحديدا  توجهت الى عدة مناطق واغلبها كانت موجهة الى المشرق االسالمي -

 الشام ومصر .

توجهت الى بالد الشام ) سابقا كان يطلق على  فلسطين واالردن ولبنان وسوريا  -1

 اسم بالد الشام ( 

 توجهت الى مصر  -2
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 تركيا -3

 وتوجهت اخيرا الى تونس  -4

مناطق توجهت لها الحمالت الصليبية فهي لم تتوجه الى الجزيرة  اربعهذه اشهر 

 العربية وال الى بالد فارس ونحوها من المناطق 

 متى وقعت الحملة الصليبية األولى ؟ -711س

 هـ  490يوافق  م 1096سنة  -جـ 

في الحملة االولى خرج مجموعة من  مرحلتينالحملة االولى يمكن ان نقسمها على 

الفقراء ومجموعة من عامة الناس ) من الفالحين والمجرمين الغير مدربين  ( 

تعرف بالحملة ) العامة (  لم يكن لهم قيادة او جيش منظم فكانوا يريدون ان 

يستعجلوا في الذهاب الى بيت المقدس وتحريره من ايدي المسلمين وكان يقودهم 

رس الناسك اتجهوا الى تركيا وقاموا بالسلب والنهب ولما وصلوا راهب اسمه بط

الى تركيا واجهوا السالجقة الذين كانوا من اوائل الدول المسلمة التي وقفت في وجه 

الحمالت الصليبية  فكانت نتيجتها ) طبعا حملة غير منظمة تتميز بالسرعة ليست 

 االولى من الحمالت الصليبية . وهذه هي المرحلةالفشللها قيادات ( فكانت نتيجتها

 م 1097هـ او  490اما المرحلة الثانية كانت بعدها بأشهر او بسنة 

تنظمت هذه الحملة وصار فيها قيادات وصار لها جيش وزعماء تقودها فعرفت ) 

بحملة األمراء ( قادها مجموعة من االمراء واتجهوا الى العالم االسالمي  او 

الى تركيا واستطاعوا ان يهزموا السالجقة  ومن اسباب المشرق االسالمي توجهوا 

انتصارهم في هذه المرحلة  ان الجنود كانوا متدربين واالسلحة كانت متطورة 

 وايضا ضعف المسلمين ونحوها 

 ما نتائج الحملة الصليبية االولى ؟  -712س

تأسيس اربع امارات ) يعني تأسيس اربع مناطق صليبية وهي امارة  -1 -جـ 

 مملكة بيت المقدس  –امارة طرابلس  –امارة الرها  –نطاكية ا

  

 كيف أدت العوامل الدينية إلى قيام الحروب الصليبية. ؟713س 

 الحقد على اإلسالم والرغبة في الحد من انتشاره.  

 الرغبة في توحيد الكنائس في الشرق مع أوروبا.  
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 روب الصليبية؟كيف أدت العوامل االقتصادية إلى قيام الح -714س

 الرغبة في السيطرة على ثروات العالم اإلسالمي. -1

 الطمع في الربح والكسب المادي.  -2

 إيجاد أسواق للصناعة األوربية. -3

 

 كيف أدت العوامل السياسية إلى قيام الحروب الصليبية؟ -715س

 الرغبة في إيجاد نفوذ ومستعمرات خارج أوروبا للسيطرة 

 

 

 

 العوامل االجتماعية إلى قيام الحروب الصليبية: ؟كيف أدت 716س 

كان النظام االجتماعي في أوروبا يقوم على نظام الطبقات المتصارعة، فهناك طبقة  

األمراء، وطبقة النبالء، وطبقة الفرسان، وطبقة رجال الدين، وطبقة اإلقطاعيين، 

 وطبقة الفالحين. 

ب األوربيين في البحث عن وكان بين هذه الطبقات صراعات ومنافسات. فرغ

أماكن يسود فيها األمان واالستقرار خارج أوروبا، فكانت هذه الحروب هي المنفس 

 الوحيد لهم في الخروج 

 عن هذا الصراع والحصول على الحرية

 

 

 ما المقصود بالنظام اإلقطاعي في أوروبا؟716س 

لفالحون يعملون هي طبقة يعرفون بأنهم كبار مالكي األراضي في أوروبا، وكان ا

عند اإلقطاعيين بنظام العبودية والتسخير، وصار أي شخص يسكن في هذه قطعة 

 أرض اإلقطاعي يعمل كفالح عند هذا اإلقطاعي. 

ويلتزم الفالح بالدفاع عن المالك، فضال عن التزامه بضريبة سنوية تكاد تجهز عن 

 كل ماينتجه الفالحون طوال العام. 

من هذا الظلم والخروج في الحروب الصليبية حتى  لذلك قرر هؤالء التخلص

 يحصلوا على حرياتهم.
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 كم عدد الحمالت الصليبية؟717س 

 حمالت  8عددها 

 

 ؟عدد نتائج الحملة الصليبية األولى.718س 

 إمارات صليبية هي  4انشاء  1-

 : مملكة القدس وإمارة الرها وإمارة أنطاكية وإمارة طرابلس 

 المقدس سيطروا على بيت -2

 

ما موقف الصليبيين من المسلمين ؟ كيف عامل الصليبيون المسلمين   -719س

 لما دخلوا الى بيت المقدس ؟

عامل الصليبيون المسلمين بوحشية وبطريقة سيئة جدا فارتكبوا العديد من  -جـ 

المذابح وقتلوا المسلمين ولم يستثنوا من ذلك ال نساء وال اطفال وال كبار السن ولم 

اعوا حرمة المسجد االقصى  فمن الطبيعي لم تكن مساجد المسلمين مقدسة عندهم ير

 وقتلوا أكثر من سبعين الف وحولوا المسجد االقصى الى اماكن لخيولهم .

لكي نظهر لكم تصرف الصليبن في المسلمين وتصرف المسلمين مع المسيح  فائدة)

 في عصر الخليفه عمر بن الخطاب 

ومن العجب مافعلوههوعلى النقيض تماما من ما فعله عمر بن الخطاب رضي هللا 

 15فتح فلسطين هو عمرو بن العاص سنة عنه حينما جاء الى فلسطين  طبعا الذي 

لكنه اشترط عليه النصارى اال يسلموا له القدس اال ان يأتي حاكمه وهو عمر    هـ

ولم يأتي في حاشية او وفد او موكب  ابن الخطاب فجأء عمر من المدينة الى القدس

 مع انه هو الحاكم وكان عمر يتناوب على ركوب الدابة هو وخادمه رضي هللا عنه 

ولما وصل عمر جاؤوا بكتبهم وقد قرأوا عن عمر في كتبهم في االنجيل وكان 

مذكورا ان من صفاته ان ثيابه مرقعة فجاؤوا يبحثون عن الرقع في ثياب عمر 

وكانت هذه الرقع تدل على زهد عمر رضي هللا عنه وعرفوه من  15وكان عددها 

المعاهدة هذه الرقع وسلم النصارى القدس الى عمر وعقد معهم معاهدة ) تسمى 

( ومن بينها ان يبقى النصارى في فلسطين  والعجيب ان عمر بدأ يسترد  العمرية

 نصارى الكنائس التي اخذها اليهود من النصارى  ويعيدها كما كانت لل

حتى انه اعاد كنيسة شهيرة جدا قائمة الى يومنا هذا تعرف بكنيسة ) القيامة ( وكان 

 اليهود قد حولوها الى مرمى للنفايات 
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وسموها كنيسة ) القمامة ( فجاء عمر واعادها للنصارى ) فشتان بين موقف 

 النصارى وموقف المسلمين (

 ( نهاية الفائدةلحسنة  ) فالمسلمين يتصفون بالعدل والرحمة والمعاملة ا

 

 ومن الدول التي قامت بجهاد الصليبيين؟ 720س

كانوا في تركيا وهم من اوائل من قاتل الصليبيين والصليبيين جاؤوا من  السالجقة  

 جهة تركيا فمن الطبيعي ان يواجهوا السالجقة 

ين وهم نسبة الى رجل يقال له ) عماد الد الزنكيينجاءت بعدهم قوى اخرى وهم 

 الزنكي ( هؤالء اتراك وكانوا يحكمون في حلب وقاتلوا الصليبيين 

تم انهاء الوجود  المماليكثم اخيرا المماليك وعلى ايدي   االيوبيينجاء بعدهم 

 الصليبي في بالد الشام

 

من المعارك التي دارت بين األيوبيين والصليبيين معركة شهيرة تعرف –721س

 بمعركة ؟ 

هـ وكانت بين الصليبيين وبين  583الشام بالقرب فلسطين سنة  حطين في بالد -جـ 

االيوبيين بقيادة صالح الدين االيوبي ) اسمه يوسف بن ايوب ولقب والده نجم الدين 

 االيوبي ( وانتهت بانتصار االيوبيين على الصليبيين واستعاد بهذه المعركة القدس 

 لصليبية  ؟من هو اشهر من تبنى الدعوة الى الحروب ا  -722س

 البابا اوربان الثاني  -جـ 

 فائدة : ما المقصود بمصطلح البابا او البابوية ؟ 

البابا اعلى رتبة كنسية  دينية عند النصارى  مثل ما نقول كبار رجال الدين او  -جـ 

المفتي ونحوها فهناك القس والبطريارك ويوجد اكثر من بابا فللعرب بابا في مصر 

 يسمى البابا شنودة  ولألوروبيين بابا ) نهاية الفائدة ( 
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وخلصوا البالد المقدسة من من القائل ) اذهبوا وازعجوا البرابرة  -4س  723س

 أيدي الكفار وامتلكوها ألنفسكم فإنها كما تقول التوراة تفيض " لبنا وعسال "

 البرابرة يقصد بهم المسلمين 

 " لبنا وعسال " أي منطقة غنية بالثروات 

قال فإنكم لم تتنازعوا فيما بينكم في  12فيه نقطة مهمة ذكرها في اخرالمحاضرة 

 انتم فيها اآلن اذهبوا الى اورشليمهذه االراضي التي 

 

 ما المقصود بأورشليم  ؟  -724س 

المقصود بها القدس وللقدس عدة اسماء عند اليهود تسمى اورشليم او اورسليم   -جـ 

واحيانا تكتب  ) دار السالم اور يعني دار وسليم يعني السالم بالعبرية (   وعند 

 يطلقون عليها  بيت المقدس والقدس النصارى تسمى بمنطقة  ايليا  والمسلمون 

والعجيب يبدولي ان هذا هو المكان الوحيد في العالم الذي تعظمه جميع االديان 

 السماوية الثالثة  اليهودية والنصرانية واالسالم كلهم مرتبطين بهذا المكان 

اليهود جاؤوا في هذا المكان موسى وهارون هاجروا من مصر الى جهة فلسطين 

عليه السالم  في سيناء شرق مصر وايضا سليمان وداوود ولذلك  ودفن موسى

اليهود يقدسون هذا المكان اللي هو القدس ألن كثيرا من انبيائهم ظهروا في هذا 

المكان والنصارى يقدسونه ألن عيسى عليه السالم ولد بالقرب من القدس او ببيت 

ن والمسلمين يعظمون لحم  فهم يقدسون هذا المكان ألن عيسى ظهر في هذا المكا

هذا المكان لوجود المسجد األقصى وهو المكان الذي عرج به النبي صلى هللا عليه 

وسلم من األرض الى السماء  فكل طائفة من طوائف الديانات تقدس هذا المكان 

 ولذلك هو محل نزاع الى وقتنا الحاضر والى ان يشاء هللا .

النزاع وهذا النزاع سوف ينتهي بحرب  والنبي صلى هللا عليه وسلم اشار الى هذا

ومعركة اشار اليها النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : لن تقوم الساعة حتى يقاتل 

المسلمين اليهود . واشار أن وقوعها في آخر الزمان وأن المنتصر هم المسلمون  

 فما هو اسم هذه المعركة ؟ 

لفات ومنهم مؤلف اسمه  ) هرمجدون وقد الف فيها المؤلفين المعاصرين مؤ -جـ 

اسماعيل الُمقِدم له مؤلفات جيدة فال تنسون هذا االسم (والعجيب ان اليهود 
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يحضرون هذه المعركة ومستعدون  تماما ويعرفون اين تقع وماذا سيفعلون وماذا 

 سيجري .

 

 كيف كانت العالقه بين الفاطميين والصليبيين ؟ 725س

الفاطميين طائفة اسماعيلية او شيعية او رافضية حكمت في مصر جاء االيوبيين 

بقيادة صالح الدين االيوبي و انهوا الفاطميين في مصر وقبل ان ينهيهم صالح 

الدين كان بين الفاطميين والصليبيين عالقة و تعاون ضد المسلمين لماذا ؟ حتى 

 يحافظون على مركزهم في مصر 

 العالقة بين الكنيسة والسياسيين في أوروبا ؟  كيف كانت -726س

 وهذا من العوامل السياسية التي ادت الى قيام الحروب الصليبية 

 كان بينهم صراعات وتنافس  -جـ 

 ماهي المناطق التي استردها جهاد المماليك ضد الصليبيين ؟ 727س

قاتلوا المغول  قلنا ان المماليك كانت لهم جهود عظيمة في حماية العالم االسالمي

 وقاتلوا الصليبيين ومن المناطق التي ساهم المماليك في استردادها من الصليبيين :

 انطاكية ) جنوب تركيا ( في عهد السلطان الظاهر بيبرس 

 طرابلس ) في لبنان (  استرجعها المماليك من الصليبيين في عهد السلطان قالوون 

 ليبية ؟في أي عهد كانت نهاية الحروب الص -728س

كانت في عهد دولة المماليك وبالتحديد في عهد السلطان األشرف خليل   -جـ 

في فلسطين واستردها من ايدي  عكاالمملوكي جاء وقاتل الصليبيين في منطقة 

وتحولت عكا الى امارة عكا وباسترداده انتهى الوجود   هـ 690الصليبيين في سنة 

 الصليبي في المشرق االسالمي 

تنسوا ان الصليبيين لم تكن حمالتهم قاصرة على بالد معينة ولكنهم ذهبوا الى وال 

 بالد عدة منها مصر وبالد الشام وتونس ونحوها
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 ؟كيف عامل الصليبيين سكان بيت المقدس. -729س 

ارتكب الصليبيون العديد من المذابح بالمسلمين من النساء واألطفال والرجال  -ج 

 ف قتيل أل 70والشيوخ أكثر من 

 

ولم يراعوا حرمة البيت األقصى وذبحوا من احتمى فيه ولم يراعوا موقف المسلمين 

 معهم 

 

 ؟مثل لدول وإمارات إسالمية قامت بجهاد الصليبيين.730س 

 السالجقة.... الزنكيين.......األيوبيين..... المماليك.

 

 ؟بين متى وقعت معركة حطين وما هي نتيجة المعركة. 731س 

بين األيوبيين بقيادة صالح الدين األيوبي والصليبيين نتائجها: انتصار المسلمين 

 واستعادة القدس 

 

 

 ؟من هو أشهر من تبنى الدعوة إلى الحروب الصليبية732س 

 

 . البابا اوربان الثاني . -

 

 

 من القائل وماذا يقصد بالبالد المقدسة:  -732س 

بالد المقدسة من أيدي الكفار، وامتلكوها اذهبوا وأزعجوا البرابرة، وخلصوا ال

 ألنفسكم، فإنها كما تقول التوراة: تفيض لبناً وعسالً. ؟

البابا اوربان الثاني يقصد األراضي المقدسة في فلسطين ويقصد بالكفار والبرابرة 

 المسلمين

 

 

 ؟مما يتكون المجتمع األوربي في العصور الوسطى.733س 

 يتكون م نثالث. 

 الدين طبقة رجال 

 طبقة المحاربين النبالء والفرسان 
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 طبقة الفالحين من االقنان ورقيق االرض

 

 ؟كيف كانت العوامل االقتصادية سبباً في ظهور الحمالت الصليبية.734س 

ج/ الرغبة في السيطرة على ثروات العالم اإلسالمي. * إقامة أسواق تجارية 

 للصناعات األوربية.

بين الكنيسة والسياسيين في أوروبا قبل ظهور  كيف كانت العالقة - 735س 

 الحمالت الصليبية؟

 تنافس وصراع بينهم على النفوذ والسلطة 

 

 ؟س كيف كانت العوامل السياسية سبباً في ظهور الحمالت الصليبية.736

استطاع بعض الملوك واألمراء الصليبيين إنشاء ممالك وإمارات لهم مؤقتة في 

 المشرق اإلسالمي. 

ة السلطة الملكية في أوروبا على حساب اإلمراء اإلقطاعيين الذين اتجهوا إلى تقوي

 المشرق. 

 

 ؟وضح العالقة بين الفاطميين والصليبيين.737

كانو متعاونين فقد راسل الفاطميين الصليبيين وانتهزوها فرصة للتخلص من 

 السالجقة واستعادة المناطق التي سلبوها منهم 

 ؟التي أسترجها السلطان بيبرس:  عدد أهم المناطقس 738

 قيسارية وارسوف وصفد ويافا والشقيف وأنطاكية وحصن األكراد وحصن عكار 

 

 ؟ماهي أهم المناطق التي استرجها السلطان قالوون: 739س 

 المرقد، طرابلس

 

 في أي عهد كانت نهاية الحروب الصليبية .؟740س 

 هـ. 690المماليك سنة في عهد السلطان األشرف خليل أحد سالطين دولة 

 

 ؟من النتائج االقتصادية للحروب الصليبية 741س 

* انتعاش كثير من المدن األوروبية والتي كان لها مساهمة فاعلة في النشاط 

 التجاري، مثل: مرسليا، وبرشلونة، والبندقية، وجنوة، وبيزا. 

 * نشاط المصارف واتساع نطاق أعمالها؛ بسبب كثرة الطلب على النقود. 
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 * تحسين طرق التجارة وإنشاء طرق تجارية جديدة. 

 * ازدهار وتنوع األسواق التجارية، وازدهار النشاط التجاري بين الشرق والغرب. 

 * زيادة االعتماد على السفن والطرق البحرية في التجارة

 

 

 ماليك؟ وهم مجموعة من االرقاء ) يباعون ويشترون(  من هم الم 742س 

 اهم اعمال المماليك؟ 743س

 طردوا الصليبيين  -اوقفوا مد المغول  –انتصروا في معركة عين جالوت 

 

ماهي االسباب او العوامل التي ساهمت وادت الى نهاية الحمالت  -744س

 الصليبية ؟

د ان كانوا متفرقين ومن من وحدهم وحدة المسلمين : توحد المسلمين بع -1  -جـ 

 صالح الدين االيوبي 

 عودة وابتعاث روح المقاومة االسالمية  -2

 تشجع المسلمين السترداد باقي المدن  -3

 ضعف قوة العسكر الصليبيين -4

انتشار االوبئة واالمراض بين الصليبيين وانتشرت االمراض بسبب تغير  -5

يغلب عليها الحرارة والمناطق الغربية يغلب عليها االجواء عليهم فالمناطق العربية 

 االعتدال وتغير الجو يؤدي الى ظهور بعض الفيروسات وبعض االمراض 

 تنوع القادة الصليبيين وموت الكثير من قادتهم -6

 القوة العسكرية للمسلمين منها استخدامهم للحصار  -7

 

 بالترتيب  الصليبية ؟المناطق التي اتجهت اليها الحمالت ماهي  745س

 تركيا  -1
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 بالد الشام  -2

 مصر  -3

 تونس  -4

 

ماهي معابر الحضارة االسالمية الى اوروبا او طرق انتشار الحضاره  746س 

 االسالميه الى اوربا ؟

 االندلس عن طريق جزيره صقليه -1

 قدوم التجار االوربيون للتجاره في بالد المسلمين  -2

 الحروب الصليبيه  -3

 

 

 مما يتكون المجتمع االوربي ؟ 747س 

المجتمع االوروبي عبارة عن طبقات مثل طبقة رجال الدين وطبقة الملوك وطبقة 

 الفرسان وطبقة الفالحين وطبقة النبالء وطبقة االقطاعيين

 

 ما هي آثار ونتائج الحمالت الصليبية ؟  -748س

 آثار حضارية  -4آثار اقتصادية   -3آثار اجتماعية   -2آثار سياسية   -1 -جـ 

 

 تعتبر االثار السياسه من نتائج الحمالت الصلبيه وضح ذلك؟  749س 

تقوية السلطة الملكيه وحكم الملوك في اوروبا وخروج المنافسين لهم الى  -1

 المشرق االسالمي

تأسيس ممالك او مستوطنات في المشرق االسالمي  في انطاكية والرها وبيت  -2

 المقدس وطرابلس وغيرها
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 تعتبر االثار االجتماعيه من نتائج الحمالت الصلبيه وضح ذلك؟ 750س 

)   فطبقة رجال الدين كانوا يهدفون الى نشر الدين  تقليص التمايز الطبقي -1

والكنائس واالمراء كانوا يهدفون الى السيطرة على مناطق والفرسان يهدفون 

 نتج عنه  الى البحث عن الشهرة والفالحين يهدفون البحث عن حريتهم(

 اختالل في النظام الطبقي في اوروبا.

  

: بسبب بيعهم لالراضيهم طعما في اضعاف النظام االقطاعي في اوروبا -2

 شراء اراضي جديده في المشرق االسالمي

 

 

 تعتبر االثار االقتصاديه من نتايج الحمالت الصلبيه وضح ذلك ؟ 751س 

 اشتد الطلب على النقود لالنفاق في طريقهم الى المشرق االسالمي   -1

 انخفاض اسعار االراضي والعقارات لماذا ؟ لكثرة بيع االراضي  -2

 انتشار الرباء الفاحش   -3

 انشاء طرق تجارية جديدة -4

 االعتماد على السفن والطرق البحرية   -5

برشلونة  في غرب  –ظهور مراكز تجاريه على البحر المتوسط )مرسيليا -6

بيزا هذه مدن تجارية في  –جنوة–اوروبا او مايسمى اسبانيا والبرتغال ( )البندقية 

 ايطاليا اشتهرت 

 بالتجارة البحرية بالذات (

 سن الضرائب -7

 

 

 

 ذا ؟ تحول االقتصاد االوربي  من الزراعة الى التجارة لما 752س 

بسبب خروج الكثير من الفالحين من اوروبا  ورغبة الكثير من التجار في 

 الحصول على الثراء السريع 
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عرفوا -1ماهي أهم اآلثار الدينية التي نتجت عن الحروب الصليبية ؟  753س 

 تسامح الدين االسالمي 

لحروب قلة نفوذ الكنيسة حول الحروب الصليبية من الحروب العسكرية الى ا -2

الفكرية و الثقافية عن طريق ) التبشير(  وهي حمالت التنصير وسبب ذلك فشل 

 الحمالت العسكرية في القضاء على االسالم 

 

 ظهور حركات االصالح الديني النصراني ) -3

 ومن هذه الحركات مذهب البروستانت ظهر بعد الحروب الصليبيه 

 ليقفو معهم ضد المسلمين محاولة االوروبيون تنصير المغول لماذا ؟  -4

ظهور العلمانية )والمقصود بالعلمانية ابعاد الدين عن الدنيا او ابعاد الدين عن  -5

 الدولة

 

 

 ماهي اهم االثار الحضاريه التي نتجت عنهاالحروب الصليبيه؟ 754س

 تفاخرو بالدراسه بالجامعات االسالميه  -1

 وتحدثهم باللغه العربيه  -2

 تفاخرو نساءهم بلبس حجاب المسلمات واعتبروه لبس النبيالت  -3

 

 هل استفاد الصليبيون من قدومهم الى المشرق االسالمي وضح ذلك ؟ 755س

في شتى  نعم استفادو الن العالم االسالمي يعيش مرحله حضريه متطوره-1

 المجاالت الحضاريه

 كنسيهعكس االوربيون الذين يعيشون تحت رحمه رجال الدين وال 

الطب : عند االوربيون كان يعتمد ع السحر والشعوذه  وعند المسلمين قايم على 

 البرهان والتجربه واالدويه 

 اذن  نالحظ المسلمين برعو في مجال الطب السريري -
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 –وهنا نماذج لالطباء ترجمت كتبهم الى الالتينيه مثل ) كتاب القانون البن سينا  -

 الملكي لعلي ابن عباس المجوسي   كتاب –كتاب الحاوي الرازي 

 وتمت ترجمه كتب االدب العربي كليلة ودمنه البن المقفع -

 قامواالوربيون ترجمة معاني القرآن وهم اول من بدأوا بهذا -

  الف االوربيون كتاب ) المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي -

تقال كثير من المصطلحات من االمور التي استفادمنها الصليبيين من المسلمين ان -2

 العربية الى اللغة االوروبية 

تاثرهم بالفن المعماري االسالمي عرفو بناء الحصون والقصور وفكره -3

 الحمامات البخار الموجوده بالمغرب  

ازدياد معرفه االوربيون بالعالم الخارجي وظهور كتابات المشرق االسالمي    -4

ليست دائرية وانما هي عبارة عن  قطعة مسطحة  كانوا يقولون ان الكرة االرضية )

 لكن المسلمون كانوا يرون كروية االرض واخذها عنهم االوروبيون (

 

 هل انطلقت الحمالت الصليبية إلى مناطق أخرى من بالد اإلسالم؟ 757س 

 الحمالت الصليبية في بدايتها إلى بالد الشام  -نعم 

 لى مصر إوفي الحملة الصليبية السابعة اتجهت -

 تونس بقيادة لويس التاسع وفي الحملة الصليبية الثامنة واألخيرة اتجهت إلى -

 

 

 عدد أهم أسباب التي أدت إلى نهاية الحروب الصليبية. ؟ -758س

 _وحدة المسلمين قوتهم فاستطاعوا هزيمتهم 1

 _تنوع في القادة الصليبين 2

 _ضعف القوه العسكرية 3

 بينهم  _انتشار األوبئة واألمراض4

 _موت كثير من قادتهم 5

 _القوه العسكرية للمسلمين منها استخدامهم للحصار 6
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 مثل لنماذج من اآلثار السياسية التي نتجت من الحروب الصليبية.؟ - 759س

 بيت المقدس -انطاكية-استطاعوا أن يؤسسوا إمارات منها:الرها-1

تقوية الملكية في أوروبا على حساب األمراء اإلقطاعيين الذين اتجهوا إلى -2

 المشرق 

خرج كثير من القادة اإلقطاعيين واألمراء إلى المشرق فأصبحت أوروبا شبه  -3

 فارغة سياسيا فتفرد الملوك بحكمهم فأصبح ما يسمى السلطة الملكية 

 

 نتجت من الحروب الصليبية ؟. مثل لنماذج من اآلثار االجتماعية التي -س760

_بدئت الطبقات الدنيا تحصل على حريتها بسبب خروج كثير من اإلقطاعيين إلى 1

 المشرق اإلسالمي 

 _تقلص التميز الطبقي في أوربا 2

 _إضعاف النظام اإلقطاعي3

 

 

 

 مثل لنماذج من اآلثار االقتصادية التي نتجت من الحروب الصليبية.؟ -761س 

 تحول االقتصاد من الزراعة إلى التجارة  -

 انخفاض ثمن األراضي بحكم بدأ المالك يبيعون أراضيهم  -

 انتعاش التجارة  -

 تحسنت أوضاع الطبقة الفقيرة  -

 ظهور ما يسمى البنوك ونشاطها واتساع نطاق أعمالها لكثرة الطلب على النقد  -

 تنوع األسواق -تحسن طرق التجارة  -

 ظهور مدن تجارية -التجارة البحرية وصنع السفن ازدهار -

 

 

 مثل لنماذج من اآلثار الدينية التي نتجت من الحروب الصليبية.؟ -762س 

قلة نفوذ الكنيسة تحول الحروب الصليبية من الحروب العسكرية إلى الحروب  -

 الثقافية عن طريق )التبشير ( 

ك خفت حدة عصبيتهم تجاه عرف األوروبيين مبدأ التسامح اإلسالمي؛ لذل -

 المسلمين 
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ظهور حركات التنصير؛ وذلك بسبب فشل الحمالت العسكرية في القضاء على  -

 اإٍلسالم 

سعى األوربيون إلى تنصير المغول؛ حتى يقفوا معهم في حربهم على المشرق  -

 اإلسالم 

 ظهور حركات تطالب باإلصالح الديني للكنيسة  -

لب األوربيين بفصل الدين والكنيسة عن شؤون حياتهم، ظهور العلمانية؛ حيث طا -

 وبذلك سوف يتخلصون من تسلط ونفوذ رجال الدين عليه

 

اسسها الملك محمد بن   من هو مؤسس مملكة غرناطة في االندلس ؟ 763س

 يوسف بن األحمر

 

 ؟ طارق بن السويدان االندلس التاريخ المصور صاحب كتاب  764س 

 

شوف الجغرافيه ؟ وما الهدف منها ؟ هي حمالت عسكرية ماذا يقصد بالك 765س

الهدف السيطره على مناطق العالم  بحرية خرجت من اوروبا إلكتشاف العالم

 االسالمي 

 

أيام نهاية دولة واكب خروج الكشوف الجغرافيه  دوله اسالميه هي ؟  766س

  المماليك

 

  ؟البرتغالييناشهر من قام بهذه الكشوف الجغرافية  767س 

 

ووصلوا الى الخليج العربي الى جهة اليمن من غرب اوروبا وصلوا الى حدود )

مضيق هرمز وصلوا الى االمارات ووصلوا الى اليمن ووصلوا الى الهند والهند 

كانت دولة اسالمية ودارت معارك بين المماليك المسلمين وبين البرتغاليين 

كة بحرية في جنوب الهند حاول فيها وهي معر ديو النصارى أشهرها معركة 

المماليك الدفاع عن العالم االسالمي لكنهم لم يستطيعوا فسقطت الهند في أيدي 
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البرتغاليين وايضا سقطت بعض دول العالم االسالمي وقد كان البرتغاليون يهتمون 

 ( بسواحل العالم االسالمي للفائدة التجارية والفائدة االقتصادية

 

 

 تب العربية التي ترجمة إلى اللغة الالتنية ) لغات أوروبا (. س مثل للك768

 كتاب الملكي ..في الطب.. لعلي بن عباس بن المجوسي..  -1

 كتاب القانون....في الطب,,, البن سيناء  -2

 كتاب الحاوي..في الطب.. للرازي -3

 

 من هو مؤسس مملكة غرناطة في اإلندلس؟س 769

 محمد بن يوسف االحمر

  

 ؟كيف سقطت مملكة غرناطة في األندلس.  078 س

بعد حصار االسبان لغرناطه ألشهر انتشر فيها الجوع والمرض والفقر واليأس 

 فأجتمع االعيان وقرروا التسليم

 وأرسلوا ابو القاسم للتفاوض وعقد الصلح.

 

 

ماهو موقف النصارى من المسلمين في األندلس بعد سقوط ممكة  -781س 

 ؟غرناطة.

 بين ثالث) الموت..التنصير القصري..الهجره(خيروهم 

 

 ؟من القائل وما المناسبة)) اليوم انتهت حقا الحروب الصليبية((. 782س

 اللورد اللنبي القائد االنجليزي عند دخوله القدس

 

 ؟ماذا تعرف عن معركة ديو783س 

مي هي معركه بحريه في جنوب الهند حاول المماليك فيها الدفاع عن العالم االسال

 من السقوط في يد البرتغاليين لكنهم هربوا في هذه المعركه
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اوجه التشابه  والمفارقات مابين الخطر التتاري او المغولي مع خطر 784س 

 الحروب الصليبية ؟

 كلهم لهم أطماع في السيطرة على المسلمين

كالهما خطر خارجي فالمغول جاؤوا من شمال الصين  والصليبيين جاؤوا من  -1

 شمال اوروبا وهدفهم السيطرة على بالد المسلمين 

   كالهما ) المغول والصليبيين ( واجهوا المماليك-2

 

 ومن المفارقات:

 الخطر الصليبي  أقدم عمر من الخطر المغولي   -1

 المسلمين  المغول  أشد عنفا وقساوة على -2

 التتارأو المغول كان يحارب المسلمين من الشرق والصليبيين من الغرب 

 التنافس على احتالل المناطق العربية -3

  

 ضع عالمه صح او خطا في العبارات السابقه ؟ -785س 

من نتائج حركة المغول التوسعية ضياع أهمية الطرق التجارية الرئيسة بين -1

 صح  الشرق والغرب؟

 صحالخطر الصليبي أعمق جذورا  وأقدم عمرا  من الخطر المغولي؟ -2

)  غزوات المغول أشد عنفا  وأكثر قسوة على المسلمين من الصليبيين. -3

 صح( 

 

 

 

 قارن بإيجاز بين الخطر المغولي والصليبي على العالم اإلسالمي؟ - 786س

 كالهما خطر خارجي.  -1
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 مية كالهما يهدف للقضاء على الدولة اإلسال -2

 الصليبي أقدم وأعمق.  -3

 المغولي أعنف. -4

 

 الى أي القبائل و الشعوب  ينتسب العثمانيين ؟ وهل هم عرب ؟ 787س

ينسبون الى ا لشعوب التركية وهم غير عرب واألتراك مثل العرب شعب كبير  -جـ 

 التركية  قايي خانجدا عبارة عن عدة قبائل والعثمانيين ينسبون الى قبيلة 

 

 اذكر الموطن االصلي للعثمانيين ؟ 789س

اسيا الوسطى  او" بالد ما وراء النهر " وقد كانت قبيلة قايي خان التركية   -جـ 

 تستوطن هذا المكان 

 

معلومه ) يقصد باسيا الوسطى ويقصد بها نهر جيحون ونهر سيحون فالمناطق التي 

تقع خلف هذين النهرين يطلق عليها بالد ماوراء النهر تحديدا هذه المناطق تقع في 

شمال باكستان وشمال افغانستان حاليا فهذه يطلق عليها بالد ماوراء النهر وتشمل 

ها الجمهوريات االسالمية التي استقلت من غرب الصين الى جنوب روسيا يسمون

عن االتحاد السوفييتي  وعادة هذه البالد ينتهي اسمها بـ ستان طاجكستان 

اوزباكستان قرغيزيا واسيا الصغرى المقصود بها تركيا حاليا والشرق االقصى 

المقصود به أقصى شرق اسيا )اليابان والصين وكوريا ( والشرق األوسط مصطلح 

به وسط اسيا و هو غالبية العالم العربي ويدخل فيها ايران وجزء معاصر ويقصد 

من باكستان والتي يقع فيها الكثير من األحداث الساخنة في زماننا هذ ا ) العالم 

 العربي االسالمي والعالم العربي الخليجي  و بالد الشام و ايران(  . 

 

كم اسيا الصغرى سبب هجره العثمانين الى اسيا الصغرى ؟ ومن كان يح 790س 

ذالك الوقت ؟ بسبب تهجم المغول على اراضيهم  وكان يحكم اسيا الصغرى 

 السالجقه 
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مالدور المهم الذي قام به السالجقه ومانتيجه ذلك ؟ لهم دور في  مقاتلة  791س

 ولكنهم فشلو بتصديهم الصليبيين

 

...؟ س صار تعاون بين السالجقه االتراك والعثمانين ضد النصارى ...792

 وهم الروم  نصارى البيزنطيين

 

 سبب تسميته بيزنطيين ؟   نسبة الى منطقة شمال تركيا اسمها بيزنطة 793

 

معلومه )وكانوا يحكمون في شرق اوروبا وحكموا في اسيا وايضا في افريقيا 

وكانوا من االمبراطوريات العظمى في ذلك الوقت وكان يوازيها في القوة 

ة ) كسرى ( وكان يطلق على حكام البيزنطيين مايسمى االمبراطورية الفارسي

مدينة بالقياصرة وكانت عاصمتهم مدينة من أقوى المدن في ذلك الوقت وهي 

 (  القسطنطينية 

 

من هو مؤسس مدينه القسطنطينية ؟ ومتى سقطت ؟ ومؤسسها قسطنطين    794س

المدينة  في  وهي مدينة قديمة جدا اسست قبل اكثر من اربعمئة سنة وسقطت هذه

 سنة   على يد محمد الفاتح   1100عهد العثمانيين تقريبا بقيت قائمة قرابة 

 

معلومه )انضم السالجقة الى العثمانيين في قتالهم ضد البيزنطيين فأراد هؤالء 

لمساعدتهم في حربهم  ضد  قبيلة قاييالسالجقة ان يكروموا هذه القبيلة وهي 

اسيا الصغرى تعرف بمنطقة المستنقعات او غرب البيزنطيين فأعطوهم منطقة في 

اسيا الصغرى ومن هنا وفي هذه المنطقة بدأ العثمانيون تأسيس دولة لهم في غرب 

 اسيا الصغرى .(

 

 

 متى قامت الدولة العثمانية ؟ ومتى سقطت ؟ ومن أسقطها ؟  795س
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مصطفى كمال وأسقطها    هـ 1342وسقطت سنة    هـ699قامت  سنة  -جـ 

 تورك  أتا

ومن سلبيات هذا ) وهو رجل علماني وهو من ادخل العلمانية الى الدولة التركية  

:  الغى األذان والغى المدارس الدينية وكان العثمانيون من قبل يكتبون الرجل

بحروف عربية مثل تقريبا االوردو والفارسي وهم يتحدثون باللغة االوروبية ولكنهم 

جاء مصطفى اتاتورك الغى الكتابة بالحروف العربية  يكتبون بالحروف العربية ولما

 وادخل الحروف الالتينية  ) االنجليزية ( 

 

 اسباب شهرة الدوله العثمانيه  في العالم االسالمي ؟  796س

وحولت اسمها الى مدينة  عندما فتحت القسطنطينية عاصمة البيزنطيين -1

التي  ) ومعناها باللغة التركية مدينة االسالم او مدينة السالم ( استانبول 

 بمحمد الفاتح الملقب  محمد الثانيفتحها 

  سليم األولتنازل الخليفة العباسي في ذلك الوقت وأعطاها   انتقال الخالفة لهم-2

وهو خادم الحرمين من تلقب  بالخالفة  وايضا تلقب بلقب آخر اول فكان هو 

  .الشريفين

  نشر االسالم في شرق اوروبا -3

  حماية شمال افريقيا من اطماع االحتالل االوروبي -4

 حماية فلسطين ونحوها -5

  

ذكر ان العثمانيين قدموا خدمات عظيمة للعالم االسالمي فخدموا المسلمين  797س

 وحموا المسلمين ومن مظاهر خدماتهم للعالم االسالمي ؟ 

ولم ينتشر  الصفوي في المنطقة العربية انتشار المذهب الشيعيمنع  -1

  الصفويين اال بعد ان ضعفت الدولة العثمانية.

كان البرتغاليين يخططون للوصول الى  حماية المسلمين من الغزو الصليبي -2

االماكن المقدسة مكة والمدينة وفلسطين وقيل في رواية ال اعلم هل هي 

 نبي .ضعيفة او صادقة انهم كانوا يخططون لنبش قبر ال
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لماذا البرتغاليين يخططون لغزو االماكن المقدسة مكة والمدينة وفلسطين  -798س

 ؟ ماذا يستفيدون هؤالء فهم نصارى ؟

وانهم سوف يتكسبون اقتصاديا فباستطاعتهم فرض ضرائب  اطماع اقتصاديةبسبب 

 على المسلمين بسبب تعلقهم بهذه االماكن المقدسة وذهابهم اليها في وقت الحج

اضاف والعمرة  ) اذا الهدف الغالب هدف اقتصادي ( وهناك اهداف اخرى مثل 

 ولكن كان هدفهم االهم هو اقتصادي . المسلمين

 

 اذكر امثلة لسالطين الدولة العثمانية ؟ -799س

سلطان ويالحظ ان اسمائهم مرقمة مثل سليم االول سليم الثاني  36هم قرابة  -جـ 

 حميد الثاني مراد االول  مراد الثاني  وعبد الحميد االول وعبد ال

 لماذا اسماهم مرقمه ؟ للتمييز بينهم وحتى يفرقون بين من يتشابهون في االسم  

 

 من هو مؤسس الدولة العثمانية ؟ ولماذا سميت بهذا االسم؟ – 800س

 هـ 699 مؤسسها السلطان عثمان بن ارطغل وسميت على اسمه واسسها  سنة  -جـ 

 

 اسس السلطان عثمان بن ارطغل الدولة العثمانية ؟أين  -801س

وهو مايعرف حاليا بتركيا وعندما اسسها كان اول  اسيا الصغرىاسسها في  -جـ 

ماواجهه هو قضية الروم البيزنطيين ودارت بينه وبينهم عدة معارك والدولة في 

  مانأورخان ابن عثاساسها قامت على قتال هؤالء البيزنطيين  وجاء بعده ابنه 

ومن أعماله المهمة والتي واستمر في مواصلة جهود والده في مقاتلة البيزنطيين 

 أسس مايعرف بالجيش االنكشاريوير الجيش وقد خدمت الدولة العثمانية تط

والمقصود بالجيش االنكشاري أي الجيش الجديد ) انك يعني الجيش شاري يعني 

 الجديد ( 
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 ؟من مؤسس الجيش االنكشاري  -س  802

 اورخان بن عثمان بن ارطغل -جـ 

 

 

وانتهت هـ  699قامت في : متى قامت الدولة العثمانية ومتى سقطت؟ 803س-

 هـ 1342في 

 

 ؟ ينتسبون إلى األتراك  :إلى أي الشعوب ينتسب العثمانيين 804س

 

 قبيلة قايي خان التركية "  : إلى أي القبائل ينتسب العثمانيين ؟ 805س

 

 أسيا الوسطى " ما وراء النهر"  الموطن األصلي للعثمانيين؟: ما هو  806س

 

بسبب  :لماذا هاجر العثمانيين من موطنهم األصلي نحو آسيا الصغرى؟ 807س

 غزو التتار )المغول ( 

 

 : ضع عالمة صح أو خطأ 808س

 صح  شاركت قبيلة قايي مع السالجقة في محاربة البيزنطيين في آسيا الصغرى؟ -

ة الدولة العثمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك حينما أعلن نهاية كانت نهاي -

 صح  الخالفة؟

 

 :كيف نالت الدولة العثمانية شهرتها في العالم اإلسالمي؟809س

عند انتقال الخالفة بعد دخول -2عندما فتحت القسطنطينية عاصمة البيزنطيين  -1

 القاهرة
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 ثمانيين للعالم اإلسالمي؟: مثل للخدمات العظيمة التي قدمها الع810س

 حماية األماكن المقدسة اإلسالمية من المخططات الصليبية  -1

المحافظة على إسالم وعروبة الشمال اإلفريقي بعد استنجادهم من االستعمار  -2

 األسباني

منع انتشار المذهب الشيعي الصفوي في المنطقة العربية الذي ظهر مع ظهور  -3

 الصفوي "  التتار "مؤسسها إسماعيل

  نشر االسالم -4

 

 :مثل لسالطين من سالطين الدولة العثمانية؟811س

عثمان بن أرطغرل " المؤسس " _سليمان بن القانوني _محمد الفاتح " فاتح 

 القسطنطينية " 

سليم األول " لقب بخادم الحرمين " _ عبد الحميد الثاني _محمد الرابع __مراد 

 األول 

 

السلطان اورخان وهي كلمة تركية  ش اإلنكشاري ؟:من هو مؤسس الجي812س

 تعني الجيش الجديد 

 

عثمان بن ارطغرل ..  من هو مؤسس الدولة العثمانية ؟وين اسسها ؟ 813س

 في اسيا الصغرى .

 

ما يسمى  -1من المناصب االدارية التي ظهرت في الدولة العثمانية ؟  814س

أقرب ما يشبه في زماننا هذا رئيس   بالصدر األعظم )) رئيس الوزراء او كبيرهم (

 مجلس الوزراء وهذا من المناصب التي ظهرت في عهد الدولة العثمانية 

شيخ االسالم )لمقصود مفتي الدولة أو مثلما نقول رئيس هيئة كبار العلماء في  -2

 وقتنا ( 

 

 وضح مكانة المنصب االداري شيخ االسالم  لدوله العثمانيه ؟ 815س 
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وكان لهذا المنصب مكانة في الدولة العثمانية حتى ان بعض سالطين الدولة 

العثمانية او اغلبهم كانوا ال يبايعون الحكم اال بعد مبايعة هذا العالم او هذا الشيخ بل 

ان اخر سالطين الدولة العثمانية وهو عبد الحميد الثاني  لما تجمع عليها العلمانيين 

عته وحاولوا ان يروجوا اشاعات ضد هذا السلطان مصطفى كمال اتاتورك وجما

استطاعوا بنفوذهم ان يصدروا من شيخ االسالم فتوى بعزل السلطان عبد الحميد 

 الثاني 

 

  

 ؟ جهود الدولة العثمانية  في الفتوحات االسالمي 816س 

المنطقة او الدولة األولى التي سعت الدولة العثمانية الى نشر االسالم فيها هي -1

نطقة جنوب شرقاوروبا ويطلق عليها ) منطقة البلقان فيها البانيا والبوسنة م

والهرسك وكوسوفا طبعا هي ضعيفة لكنها باقية( فقد كان العثمانيون يجاهدون في 

 هذه المنطقة واستطاعوا اقامة دولة اسالمية فيها 

فتح كان بعض السالطين مثل السلطان محمد الثاني كان يخطط لنشر االسالم و-2

اوروبا من جهة شرق باالتجاه الى ان يصلوا الى جهة الغرب الى فرنسا وبريطانيا 

حاليا ) فرنسا سابقا كان اسمها بالد الفرنجة وبريطانيا بالد االنجليز ( ويتجهوا 

جنوبا باتجاه االندلس او اسبانيا ويساعدوا المسلمين من ايدي النصارى وقد ذكرنا 

لمسلمين في االندلس مملكة آرغون ومملكة الملكة سابقا ماذا فعل النصارى با

ايزابيال وغيرهم ممن قام بمقاتلة وطرد المسلمين من مملكة غرناطة اخر بالد 

 المسلمين في بالد االندلس .

من أعمالهم التي كانت سببا في شهرة العثمانيين في العالم االسالمي مايسمى  -3

تقع بين اسيا واوروبا سميت بهذا االسم بفتح القسطنطينية والقسطنطينية هي مدينة 

 م    330نسبة الى مؤسسها الذي اسسها سنة 

  

 ؟  السلطان العثماني محمد الثاني اهم اعمال 817س 

تغيير اسم القسطنطينية الى مدينة اسالم بول ومع مرورالوقت تعرب اسمها الى  -1 

 استانبول ومعناها مدينة االسالم 
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حول أعظم كنائس شرق أوروبا الى مسجد و اسمها ) كنيسة آيا صوفيا واألن  -2

 هي متحف في استانبول ( 

 (  متحفوأقر العلمانية حول هذا المسجد الى  مصطفى كمال اتاتورك)فلما جاء 

اتخذ استانبول عاصمة للدولة العثمانية وطبعا الدولة العثمانية مرت بعدة  --3

 تمرت استانبول الى سقوط الدولة العثمانية عواصم مثل انقرة واس

 قام بنشر االسالم في شرق اوروبا   -5

     

 

؟ ظهر في عهد السلطان سليمان القانوني وهذا القانون  قانون قتل األخوة 819س 

يقوم على انه اذا مات الملك او السلطان وكان عنده اوالد يتنافسون على الحكم فيقوم 

االكبر بقتل اخوته ليتفرد بالحكم ولكي ال ينازعه احد على هذا االبن االكبر او االخ 

 الحكم ) قد يكون هذا القانون ذكر لتشويه سالطين الدولة العثمانية ( .

 

 من هو سليمان القانوني؟ وبماذا امتاز ؟ 820

القانوني للقوانين التي اوجدها وادخلها  ويطلق عليههو سليمان بن سليم االول  

بل   أقوياء وعظماء سالطين الدولة العثمانيةد سليمان القانوني من ويع في الدولة

 يعد من سالطين المسلمين العظماء

 سليمان الفاخركانوا من قوته ومن شجاعته يطلقون عليه  ان االوروبيين-

في ثالث  تحكمانها صارت   عهده اتساعا كبيرا جدا الدولة بلغت فيألن 

   قارات في اوروبا واسيا وافريقيا

 

  

 في أي دولة ظهر منصب الصدر األعظم. ..؟؟ 821س 

 الدولهالعثمانيه.

 

 ما المقصود بمنصب شيخ اإلسالم. ؟؟ 822س 

 المفتي العاااام... 
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 من هو السلطان الذي فتح مدينة القسطنطينية. ؟؟ 823س 

 محمد الفاتح..

 

 

 القسطنطينية.كيف عامل السلطان محمد الثاني النصارى بعد فتح  823س 

بالعفو واعطاهم االمان وابقاهم على امالكهم وابقى لهم واعطاهم حرية الدين 

  وحرية شعائرهم الدينيه وحرية وحرية اختيار قساوستهم

 

 

هل قام السلطان محمد الثاني باسترقاق نصارى القسطنطينية وباعهم   824س 

 في أسواق الرقيق؟.

   ال بل اكرمهم...

 

 صمة الدولة العثمانية؟؟ما هي عا 825س 

 استانبول..

 اين قامة الدولة الصفوية ؟ وماهي عاصمتها ؟  826س 

 قامت الدولة الصفوية في ايران وعاصمتها تبريز   -جـ 

 

 ماهو مذهب الدولة الصفوية ؟  827س

المذهب الرافضي الشيعي ) مذاهب الرافضة أو الشيعة مذاهب كثيرة جدا جدا  -جـ 

فة االثني عشرية وتسمى الطائفة الجعفرية نسبة الى جعفرالصادق واشدها هي الطائ

) 

 

ماعالقة المذهب الصفوي في الدولة العثمانية االسالمية؟ وما سبب  -829س

 النزاع ؟

 كانت عالقة عداوة ونزاع وحروب  -
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 : من اسباب هذا النزاع بين العثمانيين والدولة الصفويةوكان 

 مشاكل الحدود فقد كان بينهم نزاع على الحدود  -1

محاولة الدولة الصفوية نشر التشيع في االناضول ) االناضول المقصود بها اسيا  -2

 الصغرى او تركيا (

 لجوء بعض االمراء العثمانيين الى الصفويين  -3

 تشجيع الصفويين لبعض القادة العثمانيين للتمرد على الدولة العثمانية  -4

وكان هم الصفويين نشر الدين الرافضي في االناضول وهو سبب رئيسي للنزاع 

 بينهم .

 

 

من المعارك التي قامت بين العثمانيين وبين الصفويين معركة شهيرة  -830س

 جدا اذكرها ؟

كانت بين الصفويين والعثمانيين في عهد   هـ 920معركة جالديران  سنة  -جـ

ودخول ا انتصار العثمانيين على الصفويين جتهتيوكانت ن السلطان سليم االول

  عاصمتهم تبريز

 

 دولة المماليك  -2الدولة الصفوية   و-1اذكر  الدول المنافسة للعثمانيين ؟   831س 

 اذكر نماذج على معارك وقعت بين المماليك والعثمانيين ؟ -832س

 معركة الريدانية –معركة مرج دابق  -جـ 

 

بعد هزيمة  عبدا الحميد الثانيبتنازل السلطان ثمانية ؟  سقطت الدولة الع 833س 

في سنة مرغما ومكرها عن الحكم  بالحرب العالمية األولىالعثمانيين األتراك 

 م1924
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 عدد أهم نتائج الفتوحات العثمانية في أوروبا ؟  -834س

تعاظمت القوة االسالمية في اوروبا واصبحت قوة تهاب واتسعت رقعة  -1 -جـ 

 الد االسالمية وكانت الفتوحات باسم الجهاد .الب

كسرت شوكة القوى الخارجية المعادية لالسالم ودفعوا الجزية مثال جعلوا ملك  -2

 الف دوكا  30النمسا فردناند كان يدفع 

 دخول الناس افواجا في دين هللا مثل أهالي البوسنة والهرسك والبانيا -3

 اتساع رقعة البالد العربية  -4

   

 

 

 ؟  : اين قامت الدولة الصفوية835س

 إيران ينسبون السماعيل الصفوي 

 

 تبريز  : ما هي عاصمة الدولة الصفوية؟836س

 

 الشيعي  : على أي مذهب كان الصفويين يدينون به؟837س

 

 : عدد أسباب النزاع بين العثمانيين والصفويين؟ 838س

بين الدولتين وقيام الصفويين مشاكل الحدود وتنوع الوالء داخل الحدود الواحدة  -

 بمهاجمة اسيا الوسطى 

فرار بعض األمراء العثمانيين مثل مراد بن احمد منافس سليم على العرش الى  -

 إيران واحتضانهم وتشجيعهم 

 محاولة الدولة الصفوية نشر التشيع في األناضول وتحريض األقليات الشيعية  -
 

 والصفويين وبين نتيجتها؟  : مثل لمعركة وقعت بين العثمانيين839س

 معركة جالديران انتصر العثمانيين ودخل السلطان سليم األول عاصمتهم تبريز 

نتائجها استولى على أموال الشاه إسماعيل وكنوزه وفر الشاه إلى الداخل وتمكنوا 

من تامين الحدود الشرقية واستولوا على ديار بكر والعراق و احتفظت إيران 
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 واسيا الصغرى بمذهبها السني بمذهبها الشيعي 

 

 :اختر اإلجابة الصحيحة:840س

من القوى اإلسالمية المنافسة للعثمانيين قوة) العباسيين، األيوبيين، المماليك(؟  -

 المماليك 

 

 العثمايين والمماليك :بين من وقعت معركة مرج دابق؟841س

 

 العثمانيين والمماليك  : بين من وقعت معركة الريدانية؟842س

 

: من هو السلطان العثماني الذي تلقب بلقب خادم الحرمين الشريفين؟ 843س

 سليم األول 

 

 

الستحداثه العديد من القوانين  : لماذا لقب السلطان سليمان بالقانوني؟845س 

 واهتمامه بتطبيقها 

 

 صح  :كان للعثمانيين دور في نشر اإلسالم في أوروبا؟846س 

 

 لعثمانية في أوروبا؟ :عدد نتائج الفتوحات ا847س

تعاظمت قوة اإلسالم في أوروبا وأصبح قوة تهاب واتسعت رقعت البالد  -

 اإلسالمية وكانت الفتوحات باسم الجهاد 

كسرت شوكة القوى الخارجية المعادية لإلسالم ودفعوا الجزية مثال ملك النمسا  -

 ألف دوكا  30فردناند كان يدفع 

 وسط الخالفة العثمانية  كسر شوكة النصارى الموجودين -

 دخول الناس أفواجا في دين هللا مثل أهالي البوسنة والهرسك وألبانيا  -

 

 

 صح :دخل أهالي البوسنة في دين هللا في عهد الدولة العثمانية؟848س
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 معركه مرج دابق :  

 م 1516أغسطس  24

 موقعها في دابق بسوريا 

 المماليك   xكانت بين العثمانين 

 القاده العثمانين هم سليم األول 

 سنان باشا الخادم 

 يونس باشا 

 بيري محمد باشا

 خاير بك 

 القاده المماليك هم 

 قنصوه الغوري

 جنبيردي الغزالي

 القوه العسكريه العثمانيه

 مقاتل 65 000

 مدفع 50

 مقاتل 80 000 القوه العسكريه المماليك 

: 

  النتيجه

 انتصار العثمانيين

 الخساير 



 

104 
 

 قتيل أو جريح لعثمانين 13 000

 

 قتيل أو جريح للممالييك 72 000 

 

 

 

اذ كر االعمال لتي قام بها السلطان عبد الحميد الثاني والتي كان فيها  -849س

 خدمة للعالم االسالمي ؟

 سكة حديد الحجاز -1

 اهتم بتعليم المرأة  -2

 اقترح فكرة الجامعة االسالمية  -3

 اصالح احوال المسلمين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واثارة الوعي الديني  -4

 حسم الخالفات بين االمم االسالمية   -5

 اصدار طابع بريدي خاص   -6

 

 ماهي سكه حديد الحجاز؟ 850س

هي سكة تربط بين الشام والحجاز بقطار يمتد من دمشق الى المدينة المنورة 

 1318تقريبا وبدأ تأسيس هذا الخط عام  كم 1320من طول هذه السكة اكثر 

وذلك قبل أن يأتي الملك عبد العزيز رحمه هللا من الكويت ويسترد  هـ

 1326سنة وانتهى  الخط قرابة ثمان سنواتالرياض واستمر تأسيس هذا 

وكان مخطط تمديد  خمسة اياموكانت مدة الرحلة بين المدينة ودمشق   هـ

وروبا لكنه دمر ولم يعمر طويال  ومن دمره هذه السكة الى اسطنبول والى ا

هم العرب ألنهم كانوا يرون اضطهاد العثمانيين ومازالت اثاره موجودة في 

 المدينة حتى يومنا هذا

 

 

 فوائد سكة حديد الحجاز او مهامها ؟   851س
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فوائد  -3نقل البضائع و المؤن والمساعدات ونقل الجيش    -2نقل الحجاج     -1

 تجارية اقتصادية و

 

ماهي مباديء الجامعة االسالمية في عهد السلطان عبد الحميد  852س

 الثاني ؟ على ماذا تقوم والى ماذا تدعوا او ماهي اهدافها ؟

 حسم الخالفات بين المسلمين وايجاد وحدة بين العالم االسالمي  -1 -جـ  

 اعيا وثقافيا اصالح احوال المسلمين من جميع الجوانب دينيا واقتصاديا واجتم -2

 مقاومة الغزو االجنبي والوحدة االسالمية التي تتخذ القران دستور لها  -3

اثارة الوعي والحماس بين المسلمين وتوحيدهم لتحريرهم الشرق من السيطرة  -4

 الغربية 

تهدف الى اصالح اوضاع العالم  بإختصار اهدافها كلها اصالحيةفلو تالحظون

 االسالمي 

 

وايضا فيه نقطة مهمة يدعون لها ولم تنجح ابدا حتى زماننا هذا وهي مايسمونها : 

 دعوة الى التقارب بين السنة والشيعة 

 وهي لم تنجح فكيف يتقرب المسلمين ممن يعادي الصحابة ويسبهم 

 

 ؟ أصبح محمد علي واليا  على مصر في عهد الدولة -   853س 

 الدوله العثمانيه

 

 االعمال التي قام بها محمد علي.؟اذكر -854س 

 *تحطيم الدولة السعوديه.. 

*فتح أبواب مصر القامة مؤسسات معاديه لــالسالم *مدارس وكنائس وتيارات 

 قوميه. 

 *إتاحة الفرصه لهم للتحكم في االقتصاد. 

 *منح امتتيازاتواسهة لهم 
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 *خنق التيار االسالمي والتضيق على العلماء والفقهاء. 

 

مثل لبعض أعمال السلطان عبد الحميد الثاني في خدمة العالم -855س 

 اإلسالمي.?

 * الجامعة اإلسالمية 

 * سكة حديد الحجاز 

* اهتم بالمرأة المسلمة )محاربة السفور واالهتمام بالحجاب ومنع االختالط 

 واالهتمام بتعليمها 

 اهتم بالمجتمع اإلسالمي والسعي للمحافظة على دينه واخالقة -*

 * موقفه المشرف للقضية الفلسطينيه ومنع الهجرة اليهوديه لها 

 

 في أي عهد ظهرت فكرة الجامعة اإلسالمية.؟-856س 

 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 

 

 ما هي فكرة الجامعة اإلسالمية.؟-857س 

هي منظمه رابطه مؤسسة إسالميه ينظم في عضويتها جميع الدول اإلسالمية لها 

 وإدارات و مؤسسات تهتم بالمناطق التي خضعت لدوله اإلسالمية سياسات 

 

 مثل لمبادئ الجامعة اإلسالمية؟؟ -858س

 *حسم الخالفات بين االمم االسالميه

 *اعتبار القران دستورا لها 

 *اصالح احوال المسلمين دينين واقتصاديا واجتماعيا 

 *اثارة الوعي والحماس بين المسلمين. 

 

 هد ظهرت فكرة سكة حديد الحجاز.؟في أي ع-859س 

 في عهد عبد الحميد الثاني 

 

 ؟من أين تبدأ سكة حديد الحجاز وأين تنتهي.-860

 تبداء من دمشق وتنتهي الى المدينهالمنوره. 

 

 ؟عدد فوائد إنشاء سكة حديد الحجاز.-861س 

 



 

107 
 

 فوائد سياسية :إدارة الدولة وتنظيم شؤونها  -

 جنود في الوقت المناسب وسهولة تنقلهم فوائد عسكرية : تعبئة ال -

 فوائد دينية : خدممة الحجاج وتأمين طرق الحج من جميع الجوانب  -

 فوائد اجتماعية : تقوية العالقة والتعارف بين المسلمين  -

 فوائد اقتصاديه :تعمير البالد وإقامة األسواق ونقل الثروات ودعم التجاره -

 

 ؟ساهم المتبرعين في إنشاء سكة حديد الحجاز. -862س 

 االجابه صح ) صح/خطأ(. 

 

 ؟عارض األوربيون فكرة إنشاء سكة حديد الحجاز.-863س 

 االجابه صح)صح/خطأ(. 

 

 بين موقف السلطان عبد الحميد الثاني من المرأة المسلمة.؟-864س 

 *جعل للفتيات دار يدرسن فيها 

 رجل والمرأة دورهم في المجتمع ولكن ال يتساويان *كان يرى أن لكل من ال

 *اهتم بمحاربة االختالط والسفور 

 

 ؟بين موقف السلطان عبد الحميد الثاني من المدنية الغربية.-865س 

* لما يعارض السلطان عبد الحميد الثاني كل ما جاء في الحضارة الغربية، بل 

 نواحي.حاول أن يؤخذ منها ما يفيد الدولة في جميع ال

 بين موقف الغرب من السلطان عبدالحميد الثاني.؟ -866س 

الصقوا به الرذائل ومجدوا معارضيه في قراراته ومواقفه واعطاء الضوء لمن 

 يرغب ان يحل محل السلطان

 

 

 

بين موقف السلطان عبد الحميد الثاني من المرأة المسلمة ؟ ولماذا ركز  -667س 

 مثال على الشباب او االطفال ؟على المراة المسلمة ولم يركز 

السلطان عبد الحميد عايش الغرب ورأى من أهم عوامل فساد المجتمع الغربي  -جـ 

هو األبواب التي فتحت من خالل المرأة لذلك اهتم بالمرأة وقام باجراءات صارمة 
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فقام بعدة يكون فيها حفاظ على المرأة من الوقوع في ماوقعت به المرأة الغربية 

 وهي : خطوات

 حارب االختالط والسفور -1

 اهتم بتعليم المرأة  -2

حث المرأة والزمها على الحجاب والغى ارتداء الحجاب المصنوع من القماش  -3

 الخفيف والذي يحتوي على زينة 

: )بدأ السفور في منطقة مصر وبالد الشام في لبنان وبدأ منذ عهد الدولة فائدة 

ويتركن الحجاب وترك الحجاب عندهم كشف الوجه فقط العثمانية بدأ النساء يخرجن 

وفي مصر خرجت النساء الى ميدان كبير وبدأن بمطالبة خلع الحجاب وكانت 

تقودهن امرأة اسمها هدى شعراوي وهذا الميدان تجمهر فيه الناس وتجمعوا العجيب 

 ان هذا الميدان سمي بميدان التحرير

 الى كتاب ) هل يكذب التاريخ ( نهاية الفائدة  والى االن يحتفلون فيه وللمزيد احيلكم

 ماهو موقف السلطان عبد الحميد الثاني من المدنية الغربية ؟– 868س

أخذ منها مايفيد المسلمين ومايخالف الدين االسالمي تركه ونقل التطور والعلم   -جـ 

 ال الثقافة والتراث 

 

 ه ؟واكب ظهور حدث في بدايه سقوط الدوله العثماني 869س

في الدولة العثمانية  مايسمى بالجمعيات او األحزابكانت بداية السقوط بعد ظهور 

  جمعية االتحاد والترقيوكان من أهمها مايسمى 

 فما المقصود بجمعية االتحاد والترقي ؟  -870س

ولكن ال تظهر ذلك وكان احد مؤسسيها  جمعية ماسونية او يهوديةهي  -جـ 

رجل علماني سعى الى مايسمى اسقاط الدولة  وكان مصطفى كمال اتاتورك

 كان حاقدا على الدولة العثمانية  وساعده في ذلك الغرب الذيالعثمانية 

 

 اذكر اعمال مصطفى كمال اتاتورك ؟871س 
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 قام بعدة امور :

 الغى الخالفة االسالمية وحولها الى جمهورية -1

 فصل تركيا عن اجزاء الدولة العثمانية2

اعلن العلمانية : الغى مايسمى الدين فأغلق المساجد والمدارس الدينية  -3

والمحاكم الشرعية وحول الحروف العثمانية الى الالتينية فقد كانوا يكتبون 

 بالحروف الفارسية فجاء مصطفى كمال والغاها 

 بدل الزي االسالمي بالزي االوروبي  - -4

 الغى التقويم  - -5

 حارب العلماء  - -6

 

 

 لهدف الذي كان يطمع فيه  مصفطى كمال اتاتورك؟ماا872س 

اضعاف الدولة االسالمية في عهد العثمانيين )ويقال ان هذا الرجل ولد من اسرة 

 يهودية (

 

وضح   اليهود من األمور التي ساهمت في اسقاط الدولة العثمانية مايسمى 873س 

 مانيه ذلك ؟ و تمكن ال من الدولة العثمانية اليهود من الدوله العث

)كان اليهود مشتتين في العالم في كل بلد يوجد مجموعة منهم حتى في البالد العربية 

فقرروا هؤالء اليهود في عهد الدولة العثمانية ان يوجدوا لهم دولة يقيمون فيها 

وتجمعهم وكان االختيار قد وقع على فلسطين وطلبوا من الدولة العثمانية ان تسمح 

وكان  السلطان عبد الحميد الثانيان في فلسطين فجاؤوا الى لهم بأن يأسسوا لهم مك

ويقال انه ممن ساهم في تأسيس  النمساوكان من يهود  ثيودور هيرتزاليقودهم 

وعرضوا عليه اغراءات كثيرة  الضعف االقتصاديواستغلوا  الحركة الصهيونية

رده منها مساعدات مالية ولكن السلطان عبد الحميد رفض هذه االغراءات وط

 وطرد اليهود 

: ال استطيع ان اتخلى عن شبر واحد من فلسطين ليست ملكي  وقال مقولته الشهيرة

بل ملك المسلمين فليحتفلوا اليهود بماليينهم وعلى الرغم من حاجة الدولة لهذه 

 االموال اال انه رفضها
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 عدد ميزات وايجابيات الدولة العثمانية ؟ -874س

 الفتوحات  -1 -جـ 

 االهتمام بالعالم العربي  -2

 االهتمام باالماكن المقدسة  -3

 ايجاد وحدة بين العالم االسالمي  -4

 ايجاد بعض المؤسسات التي خدمت العالم االسالمي مثل الجامعة االسالمية -5

 سكة حديد الحجاز  -6

 ارتفاع الروح االسالمية  -7

 حفظ االمن  -8

 سقوط الدولة العثمانية ؟عدد سلبيات و اسباب انهيار  -875س

 الزواج باألجنبيات  -1 -جـ 

 ضعف الخلفاء  -2

 خيانة الوزراء -3

 اليهود   -4

 ظهور بعض الحركات االنفصالية  -5

 اتساع المساحة وصعوبة ادارتها  -6

 ضعف الجيش  -7

 ظهور المستعمر االوروبي  -8

 ظهور البدع والخرافات -9
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 ة ؟متى سقطت الدولة العثماني -876س

وبسقوطها انتهى شيء اسمه خالفة اسالمية وبذلك   هـ 1342سقطت سنة  -جـ 

 كانت الدولة العثمانية هي اخر دولة فيها خالفة جمعت من خاللها شتات المسلمين 

 

 

 فائدة :) ما الذي جرى للعالم االسالمي بعد سقوط الدولة العثمانية ؟

ستعمر واغلب العالم العربي استعمر تحول العالم االسالمي الى مائدة سهلة بيد الم

فقط دول قليلة لم تستعمر وكانت دول صحراوية ضعيفة ليس لها مكانة ولم تصبح 

للمسلمين مكانة بين االمم االخرى الى وقتنا المعاصر وكل هذا يدل على ان 

 العثمانيين كان لهم دور في حماية العالم االسالمي 

 

 د والترقي.؟تحدث بإيجاز عن جمعية االتحا-877س 

هي جمعيه ماسونيه تأسست في تركيا وسعت السقاطالخالفه واقامة العلمانيه 

 ونجحت وفي تحقيق اهداف الغرب. 

 

 عدد أعمال جمعية االتحاد والترقي إلسقاط الدولة العثمانية.؟-878س

 * هدم الخالفهاالسالميه واعالن الجمهوريه. 

 العثمانيه*فصل تركيا عن باقي اجزاء الدولة 

 *تحقيق اطماعهم في دول المنطقة واستعمارها 

*اضطهاد العلماء المسلمين وقتلهم واغالق المساجد وتحريم االذان والصالة 

 بالعربيه

*الغاء التقويم الهجري واستبداله بالميالدي والغاء قوانين الطالق واالحوال 

 الشخصيه

 لميراث *تحريم تعدد الزوجات ومساواه المرأه بالرجل فيا 

 *اعالن العلمانيه وفتح المجال لقدوم العلماء اليهود المنبوذين من المانيا 

 *اعالن قوانين المدينه وفرض العطلهاالسبوعه يوم االحد 

 

من هو اليهودي الذي سعى لفتح باب الهجرة إلى فلسطين أمام الدولة -879س 

 العثمانية.؟ 
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 ثيـــــودرهرتزل

 

تي عرضها هرتزل على السلطان عبد الحميد ما هي اإلغراءات ال-880س 

 الثاني من أجل السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين.؟

 

عرض اغراءات ماليه كبيرهـ على السلطان وعرضـ الوقوف الى جانبيه ضد 

 االنفصالين اليونان واالرمن 

 

 

بين موقف السلطان عبد الحميد الثاني من اإلغراءات اليهودية لفتح  -881س 

 لهجرة اليهودية إلى فلسطين.؟باب ا

 موقفه كان الرفض 

 

من القائل: )) فإني ال أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض -882س 

فلسطين، فهي ليست ملك يميني بل ملك األمة اإلسالمية، فليحتفظ اليهود 

 بماليينهم،...الخ((.

 عبد الحميد الثاني 

 

ة مدة تفوق ثالثين سنة، لم أسود من القائل) وإني خدمة الملة اإلسالمي-883س 

خاللها صحيفة للمسلمين، وال صحيفة آبائي وأجدادي من الخلفاء العثمانيين،... 

 الخ((.

 

 السلطان عبد الحميد. 

 

 من هو الذي حول جامع أيا صوفيا من مسجد إلى متحف.؟ -884س 

 اتاتوركـ.

 

 عدد بعض من مزايا وإيجابيات الدولة العثمانية.؟-885س 

 رتفاع الروح االسالميه* ا

 *روح االنضباطالعاليهوالشخصيهالعسكريه لدى الجندي العثماني. 

 *وجود قواعد الختيار المرشحين لتولي امر الدولة 

 *لم يكن تظام الحكم يقوم على الوراثه ولكن على االكفاء 
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 *نظام الحكم كان غير مباشر وكان يعترف بالزعامات المحلية 

 ي حكم عسكري الجيش بيده الحكم والحرب. *كان الحكم العثمان

 

 من القائل: )) اآلن انتهت الحروب الصليبية((.؟-886س 

 الجنرال اللنبي عند دخول القدس 

 

 من القائل: )) ها قد عدنا يا صالح الدين((..-887س 

 غورو عند قبر صالح الدين 

 

 عدد أهم أسباب انهيار وسقوط الدولة العثمانية.-888س 

 المساحهاتساع 

 * ضعف الجيش 

 *زواج السالطين بااالجنبيات

 *ظهور البدع 

 *كثرة االنفصاالت والثورات 

 *تدخل االوربيين في شؤون الدولة

 

 

 

اسئله متعلقه بتاريخ الشرق االدني : الفينقيون وحضاره مصر وحضاره بالد 

 الرافدين 

 : كانت أولويات تعليم األطفال في حضارة مصر القديمة هي – 889

a - تعلم مبادئ القراءة والكتابة 

b - تعليم مبادئ الموسيقى 

c - تعليم قواعد السلوك 

d - تعليم مبادئ التحنيط 
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 هناك أدلة تشير إلى أن القانون المدني وجد في مصر الفرعونية منذ عهد : – 890

a - الدولة القديمة 

b - الدولة الوسطى 

c - الدولة الحديثة 

d - عصر االنتقال األول 

 

 

عرف المصري القديم الحلي من الذهب والفضة واألحجار الكريمة  –891

 واستخدمها :

 

a -  الرجال 

b -  النساء 

c - األطفال فقط 

d - الرجال والنساء 

 

اللغة المصرية تعتبر من أولى كتابات البشر المعروفة و ترجع إلى  -س 892

 ؟حوالي: 

 ق.م.3000

 

 أهم ما يميز الحياة االجتماعية فى الحضارة المصرية: س من  -893

 التماسك الجتماعي
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تميز مجتمع بالد ما بين الرافدين بكونه مجتمعا طبقيا فقد انقسم هذا -س 894

 المجتمع الى: 

 ثالث طبقات

 

 أين يقع تل جمدة نصر ؟ -895

 جنوب شرق أسيا الصغرى  –ا 

 جنوب دمشق  –ب 

 (في شمال شرقي كيش  –)ج 

 وسط ايونيا -د 

 

 

( أهدت الوركاء 3500-3750ففي حدود القرن الرابع عشر قبل الميالد ) - 896

 إلى العالم اختراعاً عراقياً اسمه

 الساعة المائية  –ا 

 دوالب الفخار ( –)ب 

 العربة الحربية  –ج 

 المنظار الفلكى –د 

 

 

 سطوانية ؟من هي أول مدن العراق القديم التي عرفت األختام اال -897

 الوركاء () –ا 

 بابل  –ب 

 أشور  –ج 
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 كيش –د 

 

 

 كانت المحاصيل الزراعية فى الوركاء تخضع إلى ضريبة... - 898

 ضريبة الرأس  –ا 

 ضريبة االرباح الزراعية  –ب 

 ضريبة المعبد () –ج 

 الضريبة المالية العامة –د 

 

 ؟ ملكجاء اقدم ذكر للكلدانيين في الحوليات األشورية لل899

  ق . م860 - 825آشور ناصر بال الثاني في عام 

 

 كانت الدولة الكلدنية مقسمة اداريا إلى؟ -900

  ثالث وعشري ن مقاطعة ادارية

 

 ؟ الذي اسس امبراطورية ضخمة تمتد من آشور حتى الحدود المصرية -901

 نبوخذ نصر )يقال اسمه نبوخت نصر

 

 ؟  (........)و االلهعبد الكلدانيون اآلله )........( -902

  مردوخ وعشتروت

 

 

اشتهر الكلدانيون بنشاطهم العمراني في مدينة بابل بصورة خاصة وفقد قام  -903

 ؟ بوخذنصر إعادة اعمار بابل بعد أن خربت على يد

 سنحاريب واشوربعل
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 ؟لقد تأسست عدة مماليك كلدانية في جنوب مابين النهرين في مطلع القرن904

 

 قبل الميالد الحادي عشر

 

 ؟ من اشهر الممالك الكلدانية واكبرها واقواها-905

  مملكة بيث اقين

 

 

 مردوخ بالدان؟  اشهر ملوك مملكة بيث اقين -906

 

 

 ؟ ق .م559هم اسرة ملكية فارسية كونت لها امبرطورية في فارس عام -907

 االخمينيديون

 

 

يتواله موظفون عرفوا عني ملوك الفرس بتنظيم جهاز األمن الذي كان -908

 ؟ باسم

  عيون الملك واذانه

 

 

 

نشأت الحضارة الفينيقة في شرق البحر المتوسط فهي تقع على الواجهة - 909

 ؟الشرقية للبحر المتوسط مابين 
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 آسيا الصغرى شماال وفلسطين جنوبا

 

 ؟الحضارة الفنيقية مرتكزة على الساحل مما يجعلها حضارة  -910

 بحرية بحته

 

 ؟ اطلق عليهم اليونان اسم الفينيقيون نسبة إلى اكتشافهم -911

 للصباغ االرجواني

 

يمتد تاريخ فينيقيا من ...... إلى ..........تاريخ سقوط مدينة صور على يد  -912

 ؟االسكندر المقدوني

  ق م333ق م إلى  3000من 

 

 ماذا يعني مصطلح الشرق االدنى القديم؟  -913

 من)مصر والعراقهو مصطلح جغرافي لكال 

 وبالد الشام وبالد العرب وايران واسيا الصغرى

 

تعتبر .......... اهم المنجزات الحضارية واعظم ماقدمه الفينيقون من  -914

 ؟خدمات إلى الحضارة االنسانية

 االبجدية الفينيقية

 

 ؟ مصرحلقة الوصل بين مناطق الشرق االدنى هي-915

 

 

تمر طيلة وجودهم لم تطرأ عليه تغيرات بارزة كان للفينيقين دين واحد اس-916

 ؟االخالل ......... اي تحديدا في نهاية الحضارة الفينيقية
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 النصف الثاني من القرن األول بعد الميالد

 

 

 ؟جاء الفن الفينيقي في....... مقلدا لعدة فنون خارجية917

 األلف الثالث ق . م

 

 تم التعرف على معتقدات الشعب المصري-918

 ؟------------القديم بعد العثور على

 )حجر رشيد(

 

 ؟-------و-----اهم مقومات الحضارة االسالمية-919

 المقوم الديني-1

 المقوم االقتصادي-2

 

 ؟ اتخذها الفينيقيون عاصمة لهم920

 صيدا

 

 

وكانت  ؟ انشاها الفينيقيون في اوائل العام ...........فبنوا فيها اول هيكل-921

 معزوله عن التجاره هي ؟ بعلبكايضا 

 

 ؟ قرطاج عرفت بعاصمة المجد وملكة البحار-922

 

 بتاح حوتب  ؟----------من اشهر الحكماء المصريين-923
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 ؟--------كان الزواج عند المصريين القدماء 924

 )في سن مبكره(

 (15) -------الولد في سن

 (12)------والفتاة في سن

 

  عرش مصر قديما؟ التي جلست على من النساء المصريات-925

 حتشبسوت

 

 ؟كانت اولويات التعليم في مصر القديمه -926

 قواعد السلوك---------تعليم االطفال

 ؟------------االطفال العاديون يذهبون الى

 )مدارس تلحق بالمعابد(

 ؟------------واطفال النبالء 

 )الى مدارس البالط (

 حيث ينشأون مع ابناء الملك

 

 تأسست االسره الملكية االولى لحكم -927

 ؟---------مصر في عام

 (قبل الميالد3200)
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 من القاب ملوك مصر قديما؟-928

 موحد القطرين -2     سيد القطرين-1

 العظيم -4    االله المقدس-3

 

 

 

 ؟تيجان ملوك مصر929

 للوجه القبلي---------التاج االبيض-1

 البحريللوجه --------التاج االحمر-2

 وايضا يوجد التاج المزدوج و التاج االزرق-3

 

 

 المصري .؟ السالح التقليدي الذي كان يمسه الملك930

 )هراوة او دبوس قتال(

 وهو عبارة عن عصا قصيرة مثبت في طرفها

 كتلة حجر

****************************************** 

 ؟حضارة مصر القديمة931

 بداوةالالحضارة في اللغة خالف 

  الثقافةوكثيرا ما يختلط هذا اللفظ في معناه بكلمة -
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 مراحل التطور االجتماعي إلى ؟:932

 المدنية –الحضارة  –البداوة 

 

 عرف الشرق األدنى القديم كمصطلح جغرافي؟ يعنى كال من933

 )مصر والعراق وبالد الشام وبالد العرب وإيران واسيا الصغرى ( 

 

 ؟المنطقة ينتمي إلى سالالتحضارة هذه 934

 سامية وحامية انحدرت في األصل من عائلة جنسية واحدة

 

 

 كيف تم التعرف على الحضارة المصرية القديمة ؟من خالل :935

العثور على حجر رشيد وفك رموز الكتابة المصرية القديمة والتي من خاللها تم 

 التعرف على معتقدات هذا الشعب

 

 حضارة المصرية؟ :من أهم مقومات ال-936

 المقوم الديني : العقيدة واإليمان بالبعث والخلود-

البيئة المعتدلة وأثرها في  –النهر  –الفيضان  –المقوم االقتصادي :الزراعة -

 اإلنسان.

 

 استحدثت وظيفة الوزير في مصر بين؟-937

 )عصر التأسيس و االسرة الرابعة(
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 ة؟تلقب الوزير بداية من االسرة الخامس-938

 )خادم العدالة(

 ؟----ويعني خادم العداله من الجهه الدينية939

 )حم ماعت( اي )كاهن( وماعت رب العدالة

 

 

 عثر على مدن مصرية كاملة ؟مثل:939

 الدلتا------(مدينة كاهون ب1

 تل العمارنة--------(مدينة اخناتون في2

 

؟ اسرة الحكيم األولىاألسرة في مصر الفرعونية كما في غيرها نواة المجتمع 940

 المصري الشهير بتاح حوتب

 

 

 كان الزواج يتم في سن مبكر؟ فالولد يتزوج في سن الخامسة عشرة 941

 أما الفتاة فتتزوج في سن الثانية عشرة.

 

 ؟احتلت المرأة في مصر القديمة حجم يكاد يكون مساويا لحجم الرجل-942

 حتشبسوتالن كانت هناك ملكات مصريات على العرش مثل 

 

 

كان مركز األم عظيما في مصر القديمه وضح ذلك؟ وكان المرء ينسب إليها 943

 أحيانا ال إلى والده ، فيضاف اسم األم إلى اسم الشخص.
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كانت هناك الكثير من وسائل الترفيه وملء أوقات الفراغ في مصر القديمه -944

 وضح ذلك؟  :

ومشاهدة المباريات  –التفكير  وألعاب –واأللعاب الرياضية  –الصيد واللهو 

 والمهرجانات  –الرياضية 

 

 كانت بيوت مصر القديمة تتكون من وضح ذلك؟945

  )النباتات المظفرة(-1

 ثم تطورت الى االخشاب-2

 ثم اصبحت تبنى بالطوب واالحجار-3

 

كيف كان االثاث المصري قديما ؟ بدأ تزيين االثاث المصري باالصداف 946

 الوسطى   عصر الدولهه واالحجار الكريمه في الثمني واالخشاب

  

 ؟ينتسب حمورابي الى اسرة حاكمة 947-

 امورية 

 

 ؟ السادسكان حمورابي ..... في ترتيب ملوك المملكة البابلية القديمة -948

 

 ؟في عهد حمور ابي غدت المملكة البابلية -949

 اكبر دول الشرق القديم اكثرها قوة وازدهارا

 

 ؟انتهى حكم حمورابي سنة 950
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 ق م  1750

 

 ؟يعتبر اقدم قانون مكتشف في العراق 951

 قانون اورنمو

 

 مادة 31يتكون قانون اورنمو ؟من -952

 

ق م 1875-1885من هو خامس ملوك اسرة ايسن وقد تولى الحكم فيما بين  -953

 ؟

 الملك لبت عشتار

 

 ؟-كان االنسان المصري القديم يلبس-954

 من الجلد()رداء 

 ؟---------ثم اصبح الجلد قاصرا على

 ) فئة الكهنة(

 

 ؟بدأ لبس القميص الفضفاض------منذ عهد955-

 )حتشبسوت(

 

 3200استطاع مؤسس األسرة المصرية األولى ان يكون لمصر حوالي عام 956

 وضح ذلك؟ قبل الميالد   حكومة مركزية قوية, على رأسها الملك اإلله 
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أس المجتمع وهو سيده ، ويحاط بمظاهر اإلجالل والقدسية كان الملك على ر

 -اإلله المقدس  -واإللوهية .وله العديد من األلقاب : سيد القطرين وموحد القطرين

 والعظيم

 

 الحلي كيف كانت في مصر القديمه؟ 957

كانوا يتزينون برداء قصير يلتف حول الوسط الذي عليه حزام مثبت بمشبك من -

 ويتحلى بلحية طويلة صناعية  ليه اسم الملكاألمام ينقش ع

 

 كيف كانت التياج التي يتحلى بها الملك ؟ 958

 أما التيجان : منها التاج األبيض وهو تاج الوجه القبلي ،-

 والتاج األحمر وهو تاج الوجه البحري ،

 والتاج المزدوج ، والتاج األزرق.

قصيرة مثبت في طرفها كتلة وكان عنده هراوة أو دبوس قتال وهو عبارة عن عصا 

 من الحجر

 

 

 بدأ المصريون بالحرص على لبس الحذاء في عصر؟-959

 )الدولة الوسطى(

 

 بدأت عادة قص الشعر في مصر عند؟-960

 )الطبقات الراقية(

 )للرجال و النساء ( وكان يستعمل الشعر المستعار

 ؟ لرجال والنساءكان الحلي يستخدم في مصر- 961
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 انون اشنونا عام ؟عثر على ق 962

 م1945

 

أي يوجد قانون اشنونا؟  في منطقة تل الحرمل قرب بغداد وهو يسبق عهد  -963

 شريعة حمورابي بحوالي نصف قرن

 

 مادة 61مما تتكون مواد قانون اشنونا؟ من  964

 

من اشهر المظاهر الحضارية التي خلفتها الحضارة البابلية ؟ مجموعة من 965

 ية التي عرفت باسمالتشريعات القانون

 قوانين حمورابي 

 

 ؟وضعت قوانين حمورابي في القرن 966

 الثامن عشر قبل الميالد

 

 ماده تعالج  282تحتوي مسألة حمورابي؟ على   - 967  

 شؤون الحياة 

 

 يعتبر قانون حمورابي؟ 968

 اكمل وانضج قانون مدون ومكتشف حتى االن

 اكمل الفراغات : 969

 اصبح لمصر وزيران؟ )الثامنة(-----االسرةمنذ -1
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 ؟ )طيبة(------وزيرواحد للصعيد ومقره-2

 ؟)منف او عين --------وزير الثاني  للدلتا ومقره-3

 (شمس

 ؟اقليم--------انقسمت مصر الى -4

 ( اقليم42)

 (؟ )حاشية الملك -----الوزير على رأس  -5

 

 بصورة فعلية في وقد اتفق المؤرخون على أن هذا المنصب إنما قد وجد -6

الوزير هو رأس . وكان الفترة ما بين عصر التأسيس واألسرة الرابعة

  اإلدارة المركزية والثاني بعد الملك

 

وهو لقب عبروا عنه من  . وبداية من األسرة الخامسة تلقب بلقب خادم العدالة-7

 حم ماعت أى كاهن ماعت ربة العدالة.الواجهة الدينية بعبارة 

 

 

 

 

 ن الجيش في الدولة المصرية الحديثةكا -970

 ينقسم الى قسمين؟

 )المشاة( و )العربات الحربية(

 

 ؟يتميز اسلوب قانون حمورابي -971

 باالسلوب العملي
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ماهو قانون حمورابي  ؟ هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات  972

 القانون العامالتي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة 

 

 اول جيش تأسس في التاريخ هو؟ الجيش المصري-973

 

 استعمل المصرى العقود ؟ الرجال والنساء منذ أقدم العصور 974

 الخالخيل شائعة بين النساء وكانت

 

 الكحل. وكذلك استخدم المصرياكمل فراغ: كان للعطور أهميتها البالغة عند  975

 

 ؟من بعض المواد الموجودة في شريعة حمورابي 976

 اذا اتهم رجل رجال والقي عليه تهمه القتل ولكنه لم يستطيع اثباتها فإنه-1

 يــــــــــــــــعد م

 اذا شهد رجل شهادة كاذبة في دعوى تتعلق بالحبوب او الفضه فعليه ان  -2

 يتحمل عقوبة تلك الدعوى 

 اذا سرق ابنا صغيرا لرجل اخر فيجب ان -3

 يعــــــــــــــــــــدم 

اذا خبا رجل في بيته عبدا هاربا اوامه هاربه ولم يستجيب لصوت المنادي -4

 فصاحب البيت هذا 

 ــــــــــــــــدم يعـــــــــــ

 اذا احدث رجل ثغره في منزل ما من اجل السرقة فانه  -5

 يعدم امام تلك الثغرة ويدفن في الجدار 



 

130 
 

اذا وافق رئيس او عريف على تخلف جندي عن حملة الملك وقبل اجرا )رشوة  -6

 ( وارسله عوضا عنه جندي اخرفان هذا الرئيس اوالعريف 

 يــــــــــــعدم

 

 

 احترام المصريين للقضاء والعدالة انهم دليل977

 

 جعلوا لها الهه هي؟ )ماعت(

 وتولى خدمتها )الوزير(

 

 شمال شرقي كيشيقع تل جمدة نصر؟ في 978

 

 جنوبي العراقيقع تل العبيد؟ في 979

 

 اول من استعمل طرق الري؟ هم العبيديون 980

 

 اول اشارة الى حضارة العبيد؟ كانت منذ-981

 العصر النحاسي 

 

 ؟كان ااالسم القديم لجش982

 .  جيرسو

 كيف صور المصري القديم االلهه)آمون(؟983
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  صورها في هيئة آدمية برأس كبش

 راس آدميه لها قرون بقره  وصور )حتحور(؟

 ماهو االله) خنوم( ؟  -984

 هو االله الذي يصور االجنة في االرحام-1

 واالله الخالق-2

 قي او)منابع النيل(واله الماء الن-3

 

 

 )القمر( ورمزه تحوت )ابو منجل(-1يعتبر )تحوت(اله؟ 985

 ويعتبر تحوت االله )العالم(-2

 وكاتب االلهه(3

 

 قسم المصري القديم سكان العالم الى؟986

 الى ثالثة اقسام هي:

 الناس و االلهه و الموتى

 

 كانوا المصريين يعتبرون االلهه؟ حماة لطوائف987

 الناس مثل:معينة من 

 )تحوت( حامي____لطائفة الكتاب

 )بتاح(حامي_______ للفنانين

 )سخمت(_______لالطباء

 )ماعت(________للوزراء والقضاة
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 ومنذ األسرة الثامنة أصبح لمصر وزيران؟ , 988

  واحد للصعيد مقره طيبة

 واألخر للدلتا ومقره منف أو عين شمس.

 

 إقليم  42انقسمت مصر إلى؟ -989

 

 حاكم اإلقليم يعتبر نفسه؟  سيدا مستقال في إقليمه990-

 

عهد الدولة الحديثة انتهى أمر معظم أمراء األقاليم والنبالء ، وأصبحت كل -991

 للفرعوناألمالك ؟ملكا 

 

 ؟كان الجيش في الدولة الحديثة ينقسم إلى قسمين-992

 العربات الحربية .  -2المشاة  -1

 

 داعاتهم بالجيش وضح ذلك ؟سجل التاريخ لمصر اب -993

وهم أول من -2أنها أول من قسم الجيش إلى فرق ثم فيالق والى قلب وجناحين , -1

والمصريون هم أول من ابتدع فكرة 3فكر فى مفاجئة العدو بحركة التفاف حوله, 

 الكماشة 

 وأول من استعمل القوات البرية. -4

 

وضح ذلك؟ أن جعلوا لها إلهة هي وقد بلغ احترام المصريين للقضاء والعدالة -994

 ماعت
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 اشهر النظريات المصرية القديمة المتصلة-996

 ؟بنشأة الخليقة:

 (مدرسة هليوبوليس____التاسوع1

 (مدرسة منف ______ بتاح2

 (مدرسة االشمونين_____الثامون3

   

 

 متى دونت متون االهرام ؟ابتداء من عصر؟ 997

 )اوناس( آخر ملوك)االسرة الخامسة(

 وذكرت في هذه المتون العقائد؟

 )الجنزية(

 

 اكمل الفراغات ؟ 998

 ؟ بشكل حيواني  0000وفي البداية رمز المصري للمعبود -1

 ثم تطور فكره فرمز له بشكل .....؟ بشكل إنساني -2

 مثال توضيح :

 صور آمون في هيئة آدمية برأس كبش ، 

 وصور حتحور برأس آدمية لها قرون بقرة.

 

 

األساطير المتصلة بنشأة الخليقة ، وكانت أشهر تلك النظريات أو واختلفت - 999

 ؟المدارس.
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 مدرسة هليوبوليس : التاسوع•

 مدرسة منف : بتاح•

 مدرسة : األشمونين : الثامون•

 

 ”عالم الغرب ” ماأطلق على الموتى؟   /1000

 

 /  اعتقد في محاكمة للموتى تنتهي ؟ 1002

 للناربمصير الصالح للجنة والطالح 

 

 تطورت المقبرة ؟ /1003

 مقبرة بمعبد –هرم كامل  –هرم منكسر  –هرم مدرج  –مصطبة 

 

 

 هل كان المصري القديم يعتقد بالبعث  /1004

 والخلود؟

 نعم كان يعتقد بها والدليل)انه كان يضع مع

 الميت أشياءه ليستخدمها في العالم االخر(

 

 يتألف كانوا المصريين يعتقدون ان االنسان /1005

 من ثالثة عناصر؟

 (الجسم1

 (الكا_______ القرين2
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 (البا_______ الروح3

 

 

 حرص المصريين على المحافظة على جسد /1006

 المتوفى لماذا ؟ 

 )تتعرف عليه الروح وتعود اليه بسهوله( 

 ؟---------و-------ولهذا السبب لجأو الى

 (عمليات التحنيط1

 (الدفن في مكان امين )المقبرة(2

 

 يعود ظهور اللغة المصريه وكتاباتها الى؟ /1007

 (ق.م3000حوالي)

 اللغة والكتابة واالدب

 

 أصول اللغة المصرية القديمة؟  فمنهم من قال أن أصولها /1008

 سامية أو أفريقية أة بربرية

 

واللغة المصرية تعتبر من أولى كتابات البشر المعروفة ؟ فهى ترجع الى  /1009

 ق.م  3000حوالى 

 

 ؟ ونظراً لتعذر استعمال الخط الهيروغليفي فى الشئون العامه ، /1010

 اختزله المصريون الي نوع مبسط من الخط .
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 وعرف بالخط الهيراطيقي 

 

 

 

 

ا الي استعمال لغتهم الدارجة فكتبوا بها ، وفى ايام المصريين المتأخره مالو/1011

وجعلوا لها لونا من الخط المبسط ال يكاد تتضح فيه اصول اإلشارات القديمه اال 

 بمقدار عرف هذا الخط باسم ؟ 

 ويعرف بالخط الديموطيقي .. اي الشعب 

 

 كيف وصلت لنا حضاره مصر القديمه ؟ 1012

 وبفضل تلك القراطيس البردية ,

 

 اذا تميزت الكتابه الهيرو غليفيه؟بم /1013

ويعتبر نظام الكتابة الهيروغليفية مرناً جداً، إذ يمكن أن تبدأ الكتابة من اليمين أو من 

 اليسار، على حد سواء، بل وأيضاً من أعلى إلى أسفل. ويمكن تمييز اتجاه القراءة 

 

 

 برع المصريون في االدب  وضح ذلك ؟ /1014

  األدب القصصي-1 

 ع المصريون فى كتابه القصص ،بر  

 وكان منها ما يصور االحداث ومنها الخرافي . واشهرها

 قصة سنوحي 
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 وقصـة البحار الغريق ) او المالح التائه (.

 

) ادب الحكم والنصائح( : هو عبارة عن تعاليم ووصايا خلقيه  األدب التهذيبي-2

 وإجتماعيه وسياسيه ومن اشهر كتابة

 الدولة القديمة ثم )آني ( فى اواخر ايام الدولة الحديثة) بتاح حتب ( فى 

 

 

 تسمى الكتابة المصرية القديمة؟1015

 )الهيروغليفية( وتعني)المقدسة(

 

 

 ؟--------يستعمل رجال الدين في مصر الخط /1016

 )الهيراطيقي(

 

 ؟-------وفي العصور المتأخرة استخدم الشعب /1017

 الخط )الديموطيقي(

 

 ؟----الوان االدب المصري القديم ظهر فياروع 1018

 )ايام الدولة الوسطى(

 

 ؟ميادين والوان االدب المصري القديم: /1019

 (االدب الديني1
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 (االدب القصصي2

 (االدب التهذيبي)الحكم والنصائح(3

 (ادب المديح4

 

 طبقات المجتمع المصري القديم؟ /1020

 يتكون من اربع طبقات ظهرت الثالثه منها 

 : )الوسطى( في عصر)الدولة الوسطى( وهي

 (الطبقه العليا__فرعون واسرته1

 القادة(-الكهنة-(طبقة كبار رجال الدولة)الوزير2

 (الطبقه الوسطى__صغار الموظفين وصغار3

 الفنانين والحرفيين والمهرة

 (طبقة العامة__عمال الزراعة و الرعاة 4

 واصحاب الحرف الصغيرة والخدم

   

 ؟--------لحضارة المصرية بتتميز ا /1021

 )التماسك االجتماعي(بين طبقات المجتمع

 

 ؟االعياد القومية عند المصري القديم: /1022

 راس السنة

 عيد الفيضان

 عيد البذر

 عيد الحصاد
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 عيد الربيع )شم النسيم

 ؟-------و------بفرعوناما االعياد الخاصة 

 عيد ميالده و عيد جلوسه على العرش

   

 رياضة االكثر شهرة في مصر القديمه ؟ال /1023

 )العدو و الجري(-------هي رياضة

 )معظم طبقات الشعب(------وكان يمارسها

 

 

 االلعاب الرياضية التي يمارسها؟  افراد الجيش /1024

 او الصيادين)ذوي المهنه الواحدة(

 (الرماية بالقوس1

 (الرماية بالحربة2

 (المصارعة3

 (ركوب الخيل4

   

 

 

 

 

 اين نشأت الحضارات االنسانيه االولى؟. /1025
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في بالد مابين النهرين والشام من عصور السومريين واألكاديين إلى إمبراطوريات 

بابل وآشور والكلدانيين واآلراميين وذلك في رقعة جغرافية واسعة ممتدة من تخوم 

مصر إليران شرقا وجنوب روسيا و أرمينية شماالً وحتى سيناء  –بالد فارس 

واليمن جنوباً وعلى كامل امتداد الشاطئ الشرقي لحوض البحر األبيض المتوسط 

 اليونان القدماء –غرباً وعبر تواصل بري وبحري مع بالد اإلغريق 

 

 

 كان سكان بالد ما بين النهرين ينتمون أساسا إلى  /1026

 ، وهم سكان غير ساميين يتوطنون في جنوب البالدالسومريون؟  جنسين

في الشمال وهم من الساميين.وكانت " أكاد" التي ينتمي إليها هؤالء  األكاديونو، 

 األخيرين تقع في شمال " سومر ".

 

 دور الملك والملكه في سكان مابين النهرين؟ /1027

فكان الوسيط بين اآللهة والبشر وكان الملك هو الكاهن األكبر للديانة،  الملكأما 

  وهو الذي يدير أموال اآللهة.

، زوجة الملك، هي التي تساعده في إدارة البالد، ويساعدها "النوباندا" الملكةوكانت 

أي المشرف العام، وهو أمين خزانة الملك والمشرف على المشاريع والشؤون 

 الزراعية، وحاجب القصر ومسجل العقود

 

سم هذا بكونه مجتمعا طبقيا، فقد انقلماذا؟  تميز مجتمع بالد ما بين الرافدين /1028

  المجتمع إلى

 ثالث طبقات: طبقة األحرار، 

 وطبقة متوسطة تسمى طبقة الموشكينو أو طبقة المتواضعين،

وطبقة العبيد في أسفل السلم. )طبقة العبيد في بالد ما بين النهرين كانت تتكون من 

 (سكان البالد
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كان النظام القانوني لبالد ما بين النهرين يسمح للرجل إال بزوجة شرعية /1029

 واحدة؟ صح 

 

 تمتعت المراه في بالد مابين النهرين بمركز مرموق وضح ذلك ؟ /1030

تمتعت المرأة في بالد ما بين النهرين بمركز مرموق. فقد كانت أوال تتمتع 

   بالشخصية القانونية الكاملة

أخرى، فقد كان للزوج بمقتضى سلطته الزوجية أن يرهن زوجته لدى ومن ناحية 

دائنة حتى سداد الدين. ويشترط في هذه الحالة أال تتجاوز فترة رهنها ثالث سنوات. 

 بل كان يجوز للزوج أن يبيع زوجته على سبيل العقاب

  في حالة خيانتها له

 

 اكمل الفراغات : /1031

على  والنقود الزراعية المحاصيلبالفائدة الذي كان يسري على  القرضعرف -

 للنقودوبالنسبة %33بمقدار للمحاصيلالسواء. وقد حدد القانون الفائدة بالنسبة 

 وهي نسبة قد تتفاوت تبعا لظروف القرض وشروطه %،20بمقدار 

 

ة النهرين عقد اإليجار والوديعومن جهة أخرى فقد عرف قانون بالد ما بين  -

 ير ذلك من العقود المرتبطة بالتعامل التجاري.والرهن والشركة وغ

 

"الشاقل" و مثل  استعمل سكان البالد العملةفقد  للتعاملوتيسيرا -

ثم تاله  للتعامل في البدايةالذي كان أساسا  حلت محل الشعيرالتي "المينة"

م من المعادن كوحدة نقدية النحاس ثم الرصاص ث استعمل. وقد المعدن

  .الذهب ال سيما في المعامالت الخارجية
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مرت حضارة العراق القديم مثلها مثل باقى حضارات الشرق األدنى القديم   /1032

 ؟ بعصرين

 وعصور تاريخية-2عصور ما قبل التاريخ، -1

 

   وعصور ما قبل التاريخ

فى  بالعراقتم العثور على شواهدها ومنتجاتها الحضارية فى عدة مراكز مختلفة 

  والجنوب الشمال

 أهم حضارات الشمال في العراقفكانت من 

 «جرمو»حضـارة 

 «تل حسونة»وحضارة 

 « سامراء»و 

 «تل حلف»وكذلك 

 ق.م(.  4000-4550حوالى )

 حضـارات الجنـوب في العراق فتركـزت فىأما 

 «العـبيد»

 «الوركاء»و 

 « جمدة نصر»و 

 ق.م( . 3000-3200حوالى )

 حضارة الوركاء

وقد عرفت هذه المرحلة  سنة 700وقامت حضارة الوركاء واستمرت على مدى 

اليوم (.ومع أن عمر الوركاء ثقافة الوركاء( او )باسم )عصر الوركاءلدى الدارسين 

، إال أن بقايا هذه المدينة وأطاللها مازالت ماثلة للعيان ضمن آالف سنة 6يقرب من 

 تحتفظ بهاالمواقع االثرية التي 
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 كم جنوب بغداد(، 250المثنى ) محافظة

 

 

 اهم اختراع الوركاء ؟ /1033

 ( أهدت الوركاء إلى3500-3750ففي حدود القرن الرابع قبل الميالد )

 )دوالب الفخار(.العالم اختراعاً عراقياً اسمه 

 

تعتبر هي أول مدن العراق القديم التي  -1اهم ماامتازت به الوركاء ؟  /1034

 االسطوانية.عرفت األختام 

 

 

فتمثلت في نقلها للتاريخ وعصوره إلى عصر جديد عندما تجاوزت الكتابة  -2

 الصورية إلى

كتابة الحرف، فقد كانت الكلمات واألفعال والجمل والتعابير(ترسم( رسماً، فالشجرة 

 أو النهر أو األسد يشار إليه بالرسم، 

 مرحلتها األولىفي حين وضعت الوركاء قدميها على أعتاب الكتابة في 

 وهو الدور الشبيه بالكتابة أو عصر بدء الكتابة

 

 

   كيلومترا منها 42تل جمدة نصر؟  في شمال شرقي كيش على بعد موقع  /1035

   . 

 

 / مالبعثه التي وصلت تل جمده نصر وتحرت فيه .؟ 1036
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وكشفت عن حضارة خاصة ونوع من الفخار  1928بعثة أمريكية عام تحرت فيه  

ذي عدة ألوان تغلب عليها الحمرة وجراره كبيرة الحجم ومفلطحة الشكل يقدر تأريخ 

 ق م (  2900 – 3100هذا الدور من ) 

 

 

 اين يقع تل العبيد؟ 1037

يقع تل العبيد في جنوبي العراق على بعد ستة كيلومترات من غرب أور الواقعة 

 دينة الناصريةعلى مقربة من م

 

 مالبعثه التي وصلت وتحرت تل العبيد ؟ /1038. 

( فوجدت فيه وعلى  1919تحرت فيه البعثة البريطانية التي تنقب في أور عام ) 

 4000سطحه آثارا وفخارا امتاز بشدة حرقه وصالبته ويقدر تاريخه بنحو قرابة ) 

 قم ( 3500-

 

 اكمل الفراغات:  /1039

صبغ أغلبها ,  الفخار نيته بواسطة دوالببيد , صنعت أكثر آالع بفخاروقد عرف -

 بخطوط عريضة سود تمثل أشكاال هندسية ونباتية وحيوانية

 

أريدو والمشيدة على نظام , واشتهرت منها معابد  المعابد وشيدت في هذا العصر-

 هندسي راقي 

 

الكتابة و النطاق واخترع والعُبيديون أول من استعمل طرق الري بشكل واسع  -

الطوب المحروق (واخترع الدوالب للمركبات والمحراث )  إقامة المباني باآلجر

والقوارب الشراعية في النقل البحري، وعرفوا صب المعدن )النحاس(  للزراعة

 في قوالب مما أدى إلى تطور السالح واألدوات. 
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  العصر النحاسيوأول إشارة إلى حضارة العبيد كانت منذ -

 

 

 سبب تمسيه حضاره العبيد بهذا االسم؟  /1040

كم إلى  6.5وعرفت حضارة العُبيد بهذا االسم نسبة إلى تل العُبيد الذي يقع بحوالي 

 الغرب من مدينة أور في جنوب العراق ، 

 

 ماهي مراحل حضارة العبيد ؟  /1041

 ق.م 5080 -5300مرحلة أريدو -أوال

 ق.م4340 -5080مرحلة حجي محمد  -ثانيا

 ق.م 3900 – 4300مرحلة العبيد القياسية  -ثالثا

 ق.م. 3500 – 3900مرحلة العبيد األخيرة  -رابعا

 

وقد اكتشف في المنطقة الشرقية بالسعودية حوالي أربعين موقعاً استيطانيا   /1042

موقع عين -2موقع الدوسرية   -1تعود إلى فترة ثقافة العُبيد منها مواقع مهمة مثل ؟ 

 عين ابو خميس  -4ن قناص عي-3السيح 

 

 مقارنة مع المواقع العبيدية في بالد الرافدين صغيرة جداوتعتبر هذه المواقع -

 

 اريدو؟1043
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أبو »مدينة سومرية قديمة, ُعثر على أنقاضها في موقع تل كبير يدعى Eriduإِريدو

 في أقصى جنوبي «, َشْهَرين

 

مدينة في العالم القديم. وتدل  أقدمتُعدّ إِريدو استناداً إِلى المصادر السومرية -

مدينة اإِلله وتروي األساطير أنها كانت  وجدت قبل الطوفان.النصوص على أنها 

وتسمية اريدو باللغة السومرية تعني المكان . والهواء الرطب إِنكي إِله المطر

 الضخم.

 

كانت موقع برج بابل الشهير  اريدولم اآلثار أن يعتقد بعض المتخصصين في ع

 وليست مدينة بابل 

 

 تعتبر؟ لجش /1045

 . حالياً تِلـّو، واحدة من أهم العواصم في سومر ا

 

   واكتشفوا  1933و 1877نقّب الفرنسيون في تِلـّو بين 

  نص مسماري كانت واحداً من المصادر الكبيرة  50000على األقل

 اطات السومرية في األلف الثالث ق. م. لقديمةلمعلوماتنا عن النش

 

 

 ؟كيف كان الجيش في الحضارة السومرية /1046

 يتكون من

 فرقة العربات الحربية

 فرقة المشاة

 مهمته :لحفظ االمن 



 

147 
 

 

 

 

 / من هو حمو رابي ؟ 1047

ينتسب حمو رابي إلى أسرة حاكمة أمورية، حكمت بابل منذ بداية القرن التاسع 

 ق.م تقريباً،1595الميالد حتى عام عشر قبل 

 

وكان حمورابي السادس في ترتيب ملوك المملكة البابلية القديمة التي حكمها - 

 ق.م(،1792-1750)

 

أنه أقام دولة مترامية األطراف، ضمت مناطق بالد مابين النهرين، دجلة  -

والفرات كلها، ووصل نفوذه إلى مناطق مجاورة في شمالي سوريا وجنوب 

غربي إيران)عيالم(، حتى غدت المملكة البابلية في عهده أكبر دول الشرق 

رة واألدب لغة التجا البابلية، وصارت اللغة وأكثرها قوة وازدهاراً القديم 

 والدبلوماسية في العالم القديم

  

ظلت بابل خالل السنوات الخمس والعشرين األولى من حكمه معرضة  -

 من ماري والرسا وأشور وأشنونةلغزوات جيرانها بخاصة 

  

 -وأول من حاول التعرض لبابل في ظل حكم حمورابي ؟ ملك الرسا ريم /1048

 رسا مما تسبب بقتال متقطع بين البلدينسن الذي احتل أسن الواقعة بين بابل وال

 

وبعد سنتين اندلع قتال  مدينتي إسن وأورك.ق.م. احتل حمورابي 1787وفي سنة -

األعنف سنة بين بابل وجيرانها فى الشرق وفى الشمال الغربي. ثم جاءت الحرب 

مورابي تحالفاً ضم أشور وأشنونةوإيالن في محاولة عندما واجه ح ق.م. 1764

 ن الوصول إلى المناطق الفارسية الغنية بالمعادنلمنعه م
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 ماهي نهايه حمواربي ؟ /1049

. بعد ان سمسويلوناعند موته وخلفه ابنه  ق.م. 1750انتهى حكم حمورابي سنة 

سيطرت بابل في عهد حمورابي على جميع دويالت المدن في العراق القديم ظهرت 

 نية متمثلة بقوانين حمورابي.دولة موحدة سياسياً ودينياً وظهرت وحدة قانو

 

من هو اوركاجينا؟:هذا الملك من أشهر الملوك وصاحب أقدم اإلصالحات  /1050

 االجتماعية واالقتصادية في تاريخ وادي الرافدين . 

 ويرجع تاريخ هذه اإلصالحات اوركاجينا ؟ إلى  /1051

 ق.م 2355عام 

 

 ماده 37؟ قانون لبت عشتار /1052

التي عالجت القانون المذكور والتي تأثرت بها شريعة حمورابي هي أهم المواضيع 

 -والعبيد  -الملكية العقارية  -أيجار األراضي الزراعية والبساتين  -تأجير القوارب 

 والميراث والزواج -والتخلف عن دفع الضريبة 

 

  

 ماهو؟ قانون أشنونا  /1053

تفرقة ،أهمها تحديد أسعار بعض مادة عالجت مسائل قانونية م 61مواده فتتكون من 

السلع، واإليجار والقرض والوديعة والزواج والطالق والتبني واالعتداء على أموال 

 الغير واألضرار المتسببة عن الحيوانات واألشياء.

 

 



 

149 
 

وضعها هذا الملك في أواسط متى ظهرت قوانين حمورابي ؟واين اكتشفت ؟ 1054

   القرن الثامن عشر قبل الميالد

  م 1901شفت هذه الشرائع والقوانين في سوسه بالعراق سنة اكت

 

 

ماهي لغه قوانين حمواربي وعلى ماذا كتبت ؟ واين وجدت؟وعلى ماذا  /1056

 تحتوي؟

 متراً. 2.2مكتوبة باللغة األكادية على حجر بركاني أسود طوله 

 .مق 1740سنة وقد كتبت حوالي 

 ووضعت في هيكل اإلله مردوخ في بابل. 

 ت هذه القوانين مكتوبة على مسلة من حجر الديوريت األسودوجد

 ، واللوفر بباريسوالمحفوظة أالن في متحف 

 تعد أقدم القوانين واشملها في وادي الرافدين بل في العالم 

 مادة تعالج مختلف شؤون الحياة 282على  وتحتوي مسلة حمورابي.

 

  

 

 ؟ تنقسم  قوانين  حموابي أربعة أقسام /1058

 العائلة،القضايا المدنية،  

 , والمؤنالجريمة 

 

 ؟وترتكز القوانين اإلجرامية على مبدأ-1059

 السن بالسن والعين بالعين وحق األخذ بالثأر
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 وساوت شرائع حمورابي بين كل أبناء بابل وساكنيها، حتى الرقيق منهم. -

 

 

 

 ؟أقسام قانون حمورابي /1060

 المقدمه

 إلى الشعر منه إلى النثر .كتبت بأسلوب أدبي أقرب  -

 تضمنت األسباب الموجبة التي دفعته إلى إصدار قانونه -

 

 

 النصوص :

 51مادة نقشت بشكل أعمدة بلغ عددها  282يقدر عدد المواد التشريعية بحوالى -

 عمود باللغة البابلية وبالخط المسماري .

 فشملت : موضوعات النصوصأما  -

 التهام الكاذب أو شهادة زور.جرائم اإلدارة القضائية كا -

 الجرائم المرتكبة ضد الملكيةكالسرقة ، أو أخفاء األموال المسروقة. -

 أحكام التجارة -أحكام األراضي والدور  -

أحكام  –أحكام الزراعة والري –الجرائم المرتكبة ضد األشخاص –أحكام الزواج -

 الرقيق. 

 

 الخاتمة

 بأسلوب المواد القانونية من سماتها أنها كتبت بأسلوب شبه -
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 في القانون.كما تضمنت الدعوة إلى احترام ما جاء  -

 

أحكامه بالقسوة )أي العقوبة الجنائية( فكانت هناك عقوبة اإلعدام وبتر قانونه أتسمت 

 األعضاء

 

نشأت الحضارة الفينيقية ؟ في شرق البحر المتوسط وكانت تضم بالد  /1061 

سوريا ( . فهي تقع على الواجهة الشرقية للبحر  –لبنان  –سوريا القديمة ) فلسطين 

  المتوسط ما بين آسيا الصغرى شماال

  و انتشار ما يعرف بنظام دولة المدينة

 

 

 كانت الحضارة الفينيقية عبارة عن ؟  /1062

مدن منتشرة على الشريط الساحلي لجبل لبنان وسوريا لها نفس التكوين و العادات 

 و التقاليد 

 

لم تكن حضارة (. فهى  كانت مرتبطة ببعضها فكريا وعرقيا ولكن ليس سياسيا )-

كسائر الحضارات القديمة ورغم ذلك كان لهم نفس نصيب باقي الحضارات  موحدة

   ازدهارايجعلهاحضارة بحرية بحتةالمجاورة من التقدم و ربما أكثر 

 

   

 

ديمة في الكتابات المصرية ؟  في النصوص القأولى اإلشارة إلى الفينيقيين  /1063

 القديمة التي تطلق على الفينيقيين في منتصف األلف الثالث قيل الميالد
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 ويعتبر الفينيقيون جزءا من ؟ الكنعانيين /1064

 

  

 أيضا أن الفينيقيين ؟ Strabo( اليونانى)سترابويؤكد الجغرافي  /1065 -

سالكين  العراق)الساحل الشرقي لجزيرة العرب( نحو  البحرينانطلقوا من   -

طريق الهالل الخصيب إلى الساحل الشامي، حيث بنوا مدنهم وانشئوا 

 التي نشروها في البحر المتوسط بأسره. الرفيعة حضاراتهم

 بالد األرجوان

 

 همالفينيقيين شعبا  مقاتال  ؟ إنما كان لديهم أسطوال  قويا  لحماية تجارتيكن - /1067

 

؟, التي ولدت منها أغلب أبجديات العالم تم على أن اختراع األبجدية األم /1068

 من غير أن ينسبوا االختراع إلى شخص محدد.  الفينيقيينأيدي 

 

 كيف انتشرت االبجديه االم؟ /1069

ولكن هيرودوت المؤرخ اليوناني نسب االختراع إلى قدموس الفينيقي, الصوري 

 دموس إلى طيبة نشرها بين شعوب أوروبااألصل. ولما انتقل ق

وقد وضعوا لها القواعد إلى أن أخرجوها كتابة أبجديّة، مؤلّفة من اثنتين وعشرين 

 حرف ا فاستعملوها ونشروها في العالم. 

 

 كيف كانت الناحيه الدينيه عند الفينيقون؟ /1070 -

 البحر,الدين وكان أكبر اآللهة هو ايل وهي أنثى تلقب أيضا بأشيرة 

 أما بعل فهى اآللهة الثاني بعد ايل. 
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 ؟اذكر أهم المدن الفينيقية /1071

في  تجاريةلهم وانطلقوا منها ليؤسسوا محطات  عاصمة:اتخذها الفينيقيون  صيدا-1

القرن دول عديدة. عرفت مدينة صيدا بتجارتها التي سيطرت على المنطقة خالل 

 الثاني عشر و الثالث عشر

 

مكانتها الدينية و التجارية كما أنها عرفت (:اشتهرت جبيل ب)بيبلوسجبيل -2

 بموطن والدة األبجدية الرومانية المأخوذة عن الكتابة الفينيقية

 

 : انطلق منها الفينيقيون ليؤسسوا مدينة قرطاجصور-3

 

ق.م فبنوافيها أول هيكل الذي  2000: أنشأها الفينيقيون في أوائل العام بعلبك-4

 له الشمس، بعلأهدى إل

 

 : عرفت قرطاج بعاصمة المجد و ملكة البحار قرطاج-4

 

 

 ؟الحضارة الكلدانية /1072

أنهم قبائل أرامية نزحت من الجزيرة العربية. والعالقة القوية بين اآلراميين 

 والكلدانيين جعلت الباحثين يعدونهم قبيلة واحدة او من منبع واحد 

 موطن الكلدان األصلي ؟هو شواطئ  /1073

 الخليج العربي جنوب العراق .

 

  ق.م. 1، 000العلماء يظنون أن الكلدان دخلوا بابل حوالي بعض  -

-  
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( Gerrha) الجرها( أن مدينة Strabo)  سترابوويفسر بعض المؤرخين أن مقاله 

تتمتع بعالقات التي تقع عند العقير في اإلحساء هي موطن الكلدان األصلي وكانت 

 جيدة مع بالد بابل.

 

 

  بعد وفاة الملك القوي اشور بانيبال جاء بعده ابناء ضعفاء -

 

 وكانت الدولة الكلدانية مقسمة ؟  /1074

إداريا إلى ثالث وعشرين مقاطعة إدارية في كل مقاطعة حاكم يعينه الملك، وفيها 

 الكلداني (  بالصر -نابو)حاكم ارض البحر واسمه 

 دايان   -)ايا البحر واسمهارض 

 

   

 

 

والمعروف أن الساللة الملكية الكلدانية لم تدم طويال في الحكم إذ أن حكم - /1075

 ؟ق.م  539ق م  حتي  625ملوكها لم يتجاوز المائة سنة من 

 وهم :

 ق.م(  625نابوبالصر أو نبوبوالسار )

 ق م ( )ويقال اسمه نبوخت نصر (ا 536-605نبوخذنصر 

 .أسس إمبراطورية ضخمة تمتد من آشور حتى الحدود المصريه الذي
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الساللة البابلية الكلدانية األخيرة أكملت مظاهر الحضارة وفي الحقيقة أن - /1076

 ؟البابلية التي كانت من أهم الحضارات اإلنسانية في زمنها ففيها:

 اكتملت العلوم واآلداب والميثولوجيا في بالد الرافدين  -1

شروا الكتابة واللغة االكدية إلى الهالل الخصيب وإيران وعرفتها مصر ن -2

 الفرعونية 

ا نشأت اللغة اآلرامية خاصة في التجارة والدبلوماسية بين األقوام الفارسية -3

 واألخمينيةوالساسانية.

 

 تطورت الرياضيات ومبادئ الهندسة وتقسيم اليوم واألسبوع والشهر والسنة  -4

في علم الفلك والجغرافيا حيث كانوا السباقين إلى معرفة حركة  كانت سباقة-5

 النجوم وحركة األرض ورصد الكواكب ومراقبة سقوط النيازك .

 

 المظاهر الدينينه؟  /1077

عبد الكلدانيوناألله) مردوخ ( واالله ) عشتروت ( ، وشيدوا الهياكل التي فاقت 

لهيكل الذي بناه ) نبوخذ نصر ( في بجمالها هياكل البابليين واآلشوريين وخاصة ا

مدينة بابل .وعبد الكلدانيون كذلك الكواكب والنجوم كالشمس والقمر وبعض 

الكواكب السيارة ، حيث عينوا لكل كوكب يوماً مخصصاً تجرى له بعض الطقوس 

 ، وسموا ذلك اليوم باسم ذلك الكوكب المعبود ... فمثالً يوم اإلثنين هو يوم القمر

 

 

 ق.م( 562 -ق م 605عهد ملكهم المشهور ) نبوخذ نصر الثاني  /1078

حتى احتلت الهالل الخصيب ووصلت إلى أطراف  اتسعت اإلمبراطورية البابلية؟ 

مصر استولت علي ) مملكة اليهود في فلسطين ( وأسروا أهلها وقاموا بتهجيرهم 

 إلي بابل فيما عرف باسم السبي البابلي.

 تهجير اليهود وعلى الرغم من قساوة ال
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 اعمال نبوخذ نصر الثاني في االمبراطويه البابليه؟. /1079

" وقد بني الحدائق المعلقة الشهيرة في مدينة بابل وهو العمل الذي أعتبر بجعله -1

 أحد عجائب الدنيا السبعة. 

 طرد اليهود وتهجيرهم2

 

 

 

 من هم ؟ األخمينيون  /1080

واستولت  ق.م. 559اطورية في فارس عام كونت لها إمبر فارسيةهم أسرة ملكية 

)غرب األناضول( وبابل وايران وفلسطين ومصر، التي امتدت في  علي ليديا

أوجها إلى جميع أرجاء الشرق األدنى، من وادى السند إلى ليبيا، وشماالً حتى 

مقدونيا. وهكذا فقد تمكنوا من السيطرة على جميع الطرق التجارية المؤدية إلى 

 البحر 

 

 

( الذي حاول غزو بالد اليونان ففشل. وأسقط  دارا)داريوس؟  وأشهر ملوكها1081

  ق.م.. 331االسكندر األكبر هذه اإلمبراطورية عام 

 

 

 ؟  :  كيف كان الجيش عند االخمينيون /1083

 .المغلوبةفكان يؤلف من مجنّدين من الشعوب -1

 وأما القادة والفرسان فكانوا يختارون من بين الفرس أو اإليرانيين. -2
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، وهم عشرة آالف من حملة «الخالدون»-1؟ : وأهم الفرق العسكرية /1084

 في الحرس الملكي.  والقنّاصين -2األقواس 

 

 قبيلة واحدة-يعدون الكلدانينن واالرامينين؟- /1085

 ؟----سمي الخليج العربي قديما ب /1086

 )البحر الكلدي(

 

 

 الحوليات االشوريهاقدم ذكر للكلدانيين في  /1087

 

 اكمل الفراغات  /1089

 اشور ناصر بال )الثاني( الملك-1

 بيت ياقينكانت الكويت قديما تسمى -2

  مقاطعه 23عدد مقاطعات الدوله الكلدانية -3

 تم تقسيم اليوم واالسبوع والشهر والسنة-4

 الكلدانيةفي الحضارة 

 ..وكانوا سباقين في معرفة حركة -5

 النجوم و حركة االرض ورصد الكواكب )

 وسقوط النيازك(

 مردوخ و عشتروتعبد الكلدانيون االله -6

 القمركان يوم االثنين عندهم هو يوم -7
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 على يد من انتهت الدولة البابلية الثانية؟ /1090

 على يد الملك )كورش(االخميني الفارسي

 (ق.م539)سنة 

 

 متى بنيت حدائق بابل المعلقة؟ /1091

 في عهد )نبوخذ نصر(

 

 بيث اقين اشهر مملكة كلدانية في جنوب مابين النهرين هي ممكله ؟ /1092

 ياقين(-)دور ---------وعاصمتها

 مردوخ بالدان-------واشهر ملوكها

 اشوركان ---ورد ذكرها في حوليات ملوك

 

 ؟--------االخمينيون الفرس هواشهر ملوك  /1093

 )داريوس(

 

 ؟ فشل---------الذي حاول غزو اليونان و /1094

 

 ؟--------سقطت االمبراطورية االخمينية عام/1095

 علي يد  (ق.م331)

 االسكندر االكبر

   

 ؟----------اهم الفرق العسكرية عند الفرس /1096
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 (الخالدون)

 عشرة االف---------وعددهم 

 في الحرس الملكي  االقواس والقناصين حملةمن 

 

 

 ؟ االناضول ---تقع مملكة )بيتينيا(في /1097

 ؟-----------وهي تابعة لسلطة الملك

 )االخميني(

 

 ؟انتفاضات ضد الفرس-------سبب فرض /1098

 )الضرائب(

 استقاللها؟ مرتين قاومت مصر االحتالل الفارسي واستردت /1099

 ؟بالتسامح --------ي عرف الملك االخمين /1100

 . )قوروش(

 

 

 االحداث التاريخيه في اسيا بالتسلسل الزمني:

 التأريخ االحداث

 م1910 –م 1392 عصر مملكه تشوسون)كوريا(

احتالل كوريا بداية الحرب  .1
 3)مفاوضات اليابانيه الكوريه

 سنوات(
جندي بغزو  200قام حوالي  .2

 مملكه تشوسون

 م1592
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ولكن قامت ثاني مره حرب  -1
تمكنت القوات الكوريه من 
هزيمه اليابانيين بمساعده 

 جيوش الصين
 سنوات( 7) استمرت الحرب -2

 استسلمت الصين

1597 

لم تسمح الصين بالتغلغل 

االستعماري في اراضيها مقتصره 

التبادل التجاري مع االوروبيين 

 على موانئ محدوده منذ القرن

 م16

ضلت الصين تصدر قرارا بتحريم 

قرن ومنع تجارة االفيون على مدى 

 من الزمان

 م1838 –م 1729

بدايه حرب االفيون او باالصح  .1
 حرب االفيون االولى

بمحاصرة البريطانيين  )لين(قام  .2
في كانتون واحرق مابحوزتهم 

 من افيون
 لالفيون ) لين(حرق .3

 م1839

 م1864 –م 1850  التايبنجثورة 

 م1860 –م 1856 االفيون الثانيهحرب 

في قريه صغيره  سن يات سنمولد 

 قرب كانتون
 م1866

 الفتره الثانيه .1
 ميجيحركه  .2

 االصالحيه)اليابان(

 م1868

انظمام سن يات سن الى منظمة 

انقاذ الصين وهدفها تصفية النظام 

االمبراطوري واقامة نظام 

 جمهوري

 م1892

 م1895 –م 1894 الحرب اليابانيه الصينيه
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توسع النفوذ االستعماري في 

 الصين خالل القرن
 م19

 م1905 –م 1904 الحرب اليابانيه الروسيه

تأسيس منظمه عصبه االتحاد  .1
 الصيني

اصدار الثوار مبادئ لحزبهم  .2
 في منشور

 م1905

انتصار اليابان على روسيا  .1
 ونيل كوريا استقاللها

استقالل كوريا من االحتالل  .2
 الياباني

 م1910

/مرحله الدكتاتوريه  المرحله االولى

العسكريه و الحرب العالميه االولى 

حتى مؤتمر الصلح بفرساي عام 

 م1919

 1920 -م 1910

 م1911 ثورة الصين وتأسيس الجمهوريه

 تأسيس الجمهوريه الصينيه .1
تأسست جمعيه مؤقته اختارت  .2

سن يات سن رئيسا مؤقتا 
 للجمهوريه

 م1912

مرحلة التمزق واالنحالل وتولي 

 السلطه )ليوان(
 م1916

 م1911 ثورة الصين وتأسيس الجمهوريه

 م1912 تأسيس الجمهوريه الصني

 م1913 مرحلة الدكتاتوريه       

 مرحلة الفوضى .1
مرحلة التمزق واالنحالل  .2

 وتولي ليوان هونج الرئاسه

 م1916

 م1927 –م 1916 ظلت الصين بدون حكومه مركزيه
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 م1923 –م 1917 بداية الثوره الثقافيه االولى

 حركه اول مارس االستقالليه .1
مظاهرة الطالب الضخمه في  .2

 بكين
 

 

 

 م1919

مرحلة االصالحات /المرحله الثانيه

المحليه من بعد انتهاء الحرب 

العالميه االولى حتى بدايه الحرب 

 العالميه الثانيه

 م1939 –م 1920

 م1945 –م 1920 ضهور الرجعيه العسكريه

تأسيس الحزب الشيوعي الصيني 

 وتولي ليوان هونج
 م1921

 م1925 سن يات سنوفاة 

الحكم العسكري والطريق الى 

 الحرب
 م1945 –م 1930

لم تعد الوزارات تشكل االمن  .1
 السياسيين

منشوريا اخذت في مد سيطرتها  .2
 الى مناطق داخليه في الصين

 م1931

االستعماريه تطور االغراض 

 االيطاليه في ارتريا الحبشه
 م1935

 م1945-م 1936 الحرب الصينيه اليابانيه

مرحله التكامل /المرحله الثالثه .1
الفتره التي شهدت معارك 

 الحرب العالميه الثانيه
 سقوط اليابان مهزومه  .2

 م1945 –م 1939
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 م1940 اتحاد دعم الحكم االمبراطوري

هاربر هاجمت اليابان ميناء بيرل 

 االمريكي
 م1941

بدأت امريكا قصف اهم المدن  

 اليابانيه
 م1944

 انتهت الحرب العالميه الثانيه .1
 –)هيروشيما سقوط القنبلتين  .2

 نجزاكي(
مؤتمر يالطا وتوصلوا الى  .3

 –)شماليه تقسيم كوريا الى
 جنوبيه(

 م1945

 م1949 –م 1945 الحرب االهليه

 م1952 –م 1945 االحتالل االمريكي لليابان

 م1946 الحرب االهليه

عمل اليابان على اعادة بناء 

 اقتصادها
 م1948

 م1949 تأسيس جمهورية الصين الشعبيه

 م1950 توزيع االراضي بين الفالحين

معاهدة السالم بين امريكا  -1
واليابان وانهاء االحتالل 

 االمريكي لها
انتهاء االحتالل االمريكي  -2

 بأستقالليتهالليابان واالعتراف 

 م1952

شهدت العالقه بين الكوريتين خالل 

هذه الفتره مراحل عده اتخذت 

 اشكاال متنوعه مابين المد والجزر

 م2000 –م 1953

عن  تونج ماوتسياقصاء  -1
 الرئاسه

بأعدام  ماوتسي تونجقيام  -2

 م1959
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عناصر الحزب الشيوعي 
 الصيني

 م1961 ماوتسي تونجبدء حملة هجوم على 

 م1964 النوويهفجرت الصين القنبله 

 م1965 بداية الثوره الثقافيه)الصين(

 م1967 الهيدروجينيهفجرت الصين القنبله 

 عمت الفوضى في الصين .1
اعدم رئيس الدوله الذي يعد من  .2

 ابرز زعماء الحرب

 م1969

( على انقالب عسكري ماوقضى )

 ضده
 م1971

 م1976 ماوتسي تونجوفاة 

قامت مظاهرات في الصين تطالب 

 بالديموقراطيه
 م1989

اعالن الصين انها ستواصل 

بناء اشتراكيه على الطريقه 

 الصينيه

 م1991

 

 

وراح نذكر الباقي منها في  االسئله المهمه في كفايات التاريخ اليخلو االختبار منها

 :االجزاء االخرى ان شاء هللا 

العالم االسالمي في القرن الثاني بما تفسر مجيئ الحمالت الصليبه ع  -1

 والثالث عشر الميالدي ؟

 رغبه المسحيين اتنزاع االماكن المقدسه من ايدي المسلمين 1

طمع المدن البحريه االيطاليه مثل البندقيه وجونا في السيطره على 2

 تجاره الشرق

 طمع ملوك اوربا في تأسيس امارات في الشرق3
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 لبالد االسالميه ؟س اهم االمارات الصليبه في ا2

 الرها وانطاكيا وطرابس وبيت المقدس 

 

 س من اهم علماء العصر العباسي ؟3

 في اللغه واالدب والشعر = الخليل احمد الفراهيدي- 1

نظم الشعر =الجاحظ وابو العتايه وابو تمام والبحتري والمتنبي وابو -2

 العال المعري والطائي

 االدب والبالغه= االصمعي  – 3

 المؤخيين =الطبري واليعقوبي ومحمدبن اسحاق والواقدي وابن هشام-4

 الفقه=ابو حنفيه والشافعي وابن حنبل ومالك-5

 الجغرافيا= المسعودي6

 الرياضيات=الحسن بن الهيثم7

 الجبر=الخوارزمني8

 الكيماء=جابر بن حيان9

 

  

 س اسباب ضعف المسلمين في االندلس؟4

 نحراف عن المنهج االسالمي ضعف العقيده االسالميه واال1

 موالة النصارى والثقه بهم والتحالف معهم2

 االنغماس في الشهوات والركون الي الدعه والترف وعدم اعداء االمه للجهاد3

 الغاء الخالفه االمويه وبدايه عهد الطوائف 4

 االختالف والتفرق بين المسلمين5

 تخلي بعض العلماء عن القيام بواجهبهم6

 ع ملوك الطوائف لنصح العلماءعدم سما7

 مؤتمرات النصارى ومخططاتهم8
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 وحده كلمة النصارى9

 غدر النصارى ونقضهم للعهود 10

 

 

 االنباط –اللحيانيون  -سبا –معين  –اهم الممالك العربيه ؟ مدين  5س

 

 اهم المعارك ضد الصلبيين ؟ 6س

 هـ لم تشتهر 559معركه حارم في رمضان -

 هـ539فتح الرها -

 هـ543معركه دمشق-

هـ) تحالفت  جيوش اربع دول نصرانيه ضد نور الدين زنكي 583معركه حطين

 10وتواجهم في حارم شمال سوريا وانتصر المسلمين وقتلومن ال منهمنصارى 

 االف 10االف واسرو فيها 

 مالحظه نور الدين مات موته طبيعيه ولم يستشهد 

تنصر محمودا من محمود الكلب حتى مقولته الشهيره ) اللهم انصر دينك وال 

 ينصر(

 

 عن ماذا يتحدث كتاب ايام العرب ؟ عن حال العرب وحربهم قبل االسالم7س 

 

 س أي قبيله ينتمى اليها ابو بكر الصديق ؟ من بني تميم بن مره بن كعب بن لؤي 8

 س رتبي المعارك من حيت ترتبيها الزمني ؟ ذات السالسل الجسر القادسيه9

 مذهب الدوله الرستميه ؟ األباضيه س ماهو10

 س في أي مدينه الف محمد بن عبدالوهاب كتابه التوحيد؟ حريمالء11
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س لماذ انتشر المذهب الحنبلي في شبه الجزيره العربيه قبل قيام الدوله السعوديه 12

 االولى؟ قام بنشره الشيخ محمد بن عبدالوهاب

 هـ1139 س يبدا تاريخ الدوله السعوديه االولى من ؟13

س ماهي الصناعه التي اشتهر بها الفينقيون ؟ صناعه السف وصباغه النسيج 14

 وبعدها اشتهرو بالعلوم خاصه علم الفلك والحساب

 س اسم الكتابه في الدوله السومريه ؟ المسماريه15

س ماهو العمل الذي قام به صالح الدين  االيوبي في مدينه القاهره ؟ بناء قلعه 16

 اط القاهره بسورالقاهره واح

 م1916س في أي تاريخ قامت معاهده سايكس بيكو؟ 17

 س انتصر العباسين على االمويون في معركه ؟ الزاب الكبير 18

 س مااسم صنم قبيلة هوزان ؟ذو الخصلة19

 س سافر الملك فيصل في صغره لدوله اجنبيه ماهي هذه الدوله ؟بريطانيا20

 يصل بن عبدالعزيزس من وضع الخطه الخمسيه؟ الملك ف21

 س من هي الدوله التي تقوم باالستكشافات الجغرافيه الحديثه ؟ البرتغال22

 س من هو الخلفيه اللي قام بسك العمله ؟ الخليفه االموي عبدالملك بن مروان23

 س ماسم الجيش الذي ادخله المعتصم في دولته ؟ االتراك24

م ؟ القاء اول قنبله ذريه في 1945س قامت الواليات المتحده االمريكيه في عام 25

 التاريخ على مدينه هيرو شيما ونجزاكي باليابان 

س اخر المعاقل االسالميه التي سقطت في االندلس ؟ غرناطه وذلك بعد ثمان 26

 قرون كامله من الحكم االسالمي

 هـ92رق بن زياد وموسى بن نصير سنه س فتح المسلمين االندلس بقياده ؟ طا27

 دوله مستقله 15م وعلى اثرها تفكك الي 1991انهيار االتحاد السوفيتي عام ؟  /28
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م ؟ قدم الوزير البريطاني هربرت صاموئيل مذكره اقترح فيها 1908في عام  /29

 تأسيس دوله يهوديه

 م 1917وعد بلفور ؟ عام /30

وملحقاتها  ثم مملكة نجد والحجاز وملحقاتها  بالبدايه كانت تعرف مملكه نجد /31

م حينما اعتمد االسم 1932وبعدها اطلق عليه ملك المملكه العربيه السعوديه عام 

 رسميا 

 

م ؟ الن فرنسا واسرائيل وبريطانيا 1965العدوان المصري الثالثي كان عام /32

 اعتدت على مصر

لطرف االخر اسرائيل حرب العبور؟ هي حرب كان طرفها مصر وسوريا وا /33

 م بسبب قيام اسرائيل باالستالائ على قناه السويس وتم استعادتها منها 1973عام 

الثوره الجزائريه التي من بعدها سمت الجزائر بالد المليون شهيد حدثت عام  /34

 م  ضد المستعمر الفرنسي وانتهت باستقالل الجزائر 1954

م 2015مارس  26هـ الموافق 1436ثاني عاصفه الحزم ؟ يوم الخميس جماد ال /35

 امر الملك سلمان بن عبدالعزيز بدء عمليه عاصفه الحزم ضد الحوثيين باليمن 

لاير وذلك  20و 200م  اصدر الملك فهد عمله فئه 1998-هـ1419فـي عام  /36

 بمناسبه الذكرى المئويه للمملكه

 

الكويت من م لتحرير 17/1/1991عاصفه الصحراء حرب انطلقت يوم  /37

 ساعه حتى رجوع الحكومه الشرعيه الكويتيه  100العدوان العراقي واستمرت 

من  11ربيع االول   12توفي الرسول عليه الصاله والسالم يوم االثنين  /38

 ميالدي  632الهجره الموافق 

 

 م 570ربيع االول عام الفيل  12ولد الرسول عليه الصاله والسالم يوم االثنين  /39
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معركه شذونه؟ كانت بين المسلمين بقياده طارق بن زياد ضد القوط بقياده  /40

 لوذريق ملك اسبانيا النتيجه هزيمه القوط وقتل لوذريق

تحقق فتح بالد السند في عهد ؟ الوليد بن عبدالملك على يد محمد بن القاسم  /41

 هـ89الثقفي عام 

 هـ 20فتح عمرو بن العاص حصن بابليون؟ عام  /42

االنكشاريه؟ فرقه من المشاه في الجيش العثماني المسماه بالتركيه )بني جري(   /43

 وتعني الجيش الجديد

 مؤسس الدوله الغزنويه؟ سبكتكتين  /44

 دخلت الدوله العباسيه مرحله الضعف في عهد ؟ المعتصم باهلل  /45

ك هـ قامت عندما تحالفت دول البقان بزعامه مل791معركه قوصوه ؟ عام  /46

الصرب ضد مراد االول في عهد الدوله العثمانيه وانتهت المعركه بانتصار  

 العثمانين 

هـ  على يد محمد الثاني لقب بالفاتح لنجاحه 857فتح القسطنطينيه كان عام ؟  /47

 في فتحها 

في عهد معاويه بن ابي سفيان تغير نظام الشورى ؟ بتولي ابنه يزيد الحكم  /48

 لوراثي الملكي وبذلك ظهر النظام ا

اول من ادخل نظام الدوواين في الدوله االسالميه ؟ عمر بن الخطاب وتم  /49

 تطويرها في الدوله االمويه ولم تستقراال في عهد الدوله العباسيه 

 تم تعريب الدوواين في مصر؟ في عهد الوليد بن عبدالملك  /50

تحول الجيش في عهد الفاروق من جيش تطوعي الي جيش نظامي وانقسم الي  /51

قئتين فيه ؟ الجند النظامين والجند المتطوعين واكمل االمويون مابداه عمر بن 

 الخطاب في نظام الجنديه 

 اول امين عام للجامعه العربيه ؟ هوعبدالرحمن بن عزام /52

 م 1918لعربيه وفق معاهده؟ مدروس عام انتهى الحكم العثماني في البالد ا /53
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م في معركه ؟ 1917هزمت القوات االيطاليه امام القوات النمساويه عام /54

 كابوريتوس 

العهد له -التعين   -كانت مبايعه ابو بكرالصديق بالخالفه عن طريق ؟االختيار /55

 بالخالفه 

تال المرتدين اشار عمربن الخطاب على ابو بكر الصديق ؟ جمع القران وق/56

 وارسال جيش اسامه بن زيد

  :سيطر البويهيين على الخالفة العباسية وكانوا على المذهب /57س

  ب( السني )ج( الخارجي )الشيعي( أ)

 

  :خضعت الدولة العباسية للنفوذ الشيعي بزعامة /58س

 ج( البربر )البويهيين( أ( السالجقة )ب)

 

  :السالجقة كانوا من /59س

 ج( الشيعة )السنة(ج )بأ( الخوار)

 

  :خضعت الدولة العباسية لنفوذ السالجقة الذين كانوا على المذهب /60س

 ج( الخارجي )السني( أ( الشيعي )ب)

 

  :اجتاح المغول بغداد وأسقطوا الخالفة العباسية سنة /61س

 هـ 658ج(  )هـ 656 (هـ )ب 654أ( )

 

  :قائد الحملة المغولية على بغداد /62س

 هوالكو( تيمورلنك )ب( جنكيز خان )جأ( )

 

  :أحدث المغول مذبحة عظيمة في بغداد نجى منها /63س

 ج( النساء واألطفال )أهل الذمة من اليهود والنصارى( أ( العلماء )ب)

 

  :الخليفة الذي استخدم سلطته لغرض المعتزلة في القول بخلق القرآن /64س

 المأمون( أ( المؤتمن )ب( األمين )ج)

 

  :من أشهر من امتحن في فتنة القول بخلق القران /65س
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 اإلمام احمد بن حنبل( أ( اإلمام الشافعي )ب( اإلمام ابن تيمية )ج)

 

  :يعد المتنبي من أشهر الشعراء في العهد /66س

  ج( الراشدي )العباسي( أ( األموي )ب)

 

  :من أشهر شعراء الدولة العباسية /67س

  ب( ابن الرومي )ج( ابن المقفع )أبو الطيب المتنبي( أ)

 

 

  :ديوان البريد في عهد الدولة العباسية كان ينقل /68س

 ب( رسائل الدولة والناس )ج( رسائل الناس فقط )رسائل الدولة( أ)

 

  :فتح جزيرة صقلية من أهم انجازات /69س

 ج( الدولة الصفرية )دولة األغالبة( أ( الدولة الرستمية )ب)

 

اإلسالمي إلي جنوب فرنسا بقيادة عبد الرحمن الغافقي لكنه  وصل الجيش /70س

  :هزم في معركة

 بالط الشهداء( أ( مال ذكره )ب( وادي لكه )ج)

  
  :/ كانت مبايعة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه بالخالفة عن طريق 71س

 ب( التعيين )ج(العهد له بالخالفة )االختيار( أ)

 

 
  :أبو بكر بـ أشار عمر ابن الخطابعلى /72س

 قتال المرتدين )ج( إرسال جيشأسامهبن زيد( ب )جمع القرآن( أ)
 
  :الذي أشار على الخليفة أبو بكر بجمع القران /73س

أ( علي بن أبي طالب رضي هللا عنه )ب( عثمان بن عفان رضي هللا عنه )

  عمر بن الخطاب رضي هللا عنه( )ج
 
  :الصديقمن أهم أعمال الخليفة أبي بكر  /74س



 

172 
 

 ج( الفتوحات اإلسالمية )جمع القران الكريم( أ( تعريب الدواوين )ب)
 
  :نزل القران الكريم موافقا  لرأي عمر بن الخطاب في تحريم /75س

 ج( الزنا )الخمر( أ( الربا )ب)
 
  :عرف عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بشدة مراقبته لـ /76س

 ةج( القضا )الوالة( أ( عامل الخراج )ب)
 
  : أول من أمر بإنشاء الدواوين في الدولة اإلسالمية هو/77س

 ج( عمر بن عبد العزيز)عمر بنالخطاب( أ( عثمان بن عفان )ب)
 
لما أحس عمر بن الخطاب بدنو أجله جعل الخالفة شورى في ستة من  /78س

  :أصحابه

  ب( أهل بدر )ج( رؤساء القبائل )العشرة المبشرين بالجنة( أ)

 

 
  :في عهد الخليفة عثمان بن عفان كان إنشاء /79س

 ب( الدواوين )ج( الجامع األموي بدمشق )أول أسطول إسالمي( أ)
 
  :كان إنشاء أول أسطول إسالمي في عهد الخليفة /80س

 ج( علي بن أبي طالب )عثمان بن عفان( أ( عمر بن الخطاب )ب)
 
  :رضي هللا عنهمن أسباب الفتنة في عهد الخليفة عثمان بن عفان  /81س

 ج( تبديده ألموال المسلمين )لينه وتسامحه( أ( شدته وصرامته في الحق )ب)
 
من الذين كان لهم دور بارز في الفتنة التي أدت إلى استشهاد عثمان  /82س

  :رضي هللا عنه
 : (بصيغة أخرى )صاحب اليد األولى في الفتنه في عهد عثمان

 )ج( حكيم بن جبلةب( الهرمزان  )عبد هللا بن سبأ( أ)
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  :كان تولى علي بن أبي طالب الخالفة عن طريق /83س
ب( مبايعة أهل الحل والعقد وكبار الصحابة في المدينة )ج(  )مبايعة الثوار( أ)

 االستخالف
 
  :اللذين كان لهم دور كبير في وقوع معركة الجمل هم /84س

 ج( الشيعة )السبئية( أ( الخوارج )ب)
 
  :التي واجهها الخليفة علي بن أبي طالب بحزم وقوة هيالفرقة  /85س

 السبئية )ج( القرامطة( ب )الخوارج( أ)
 
قاتل علي بن أبي طالب رضي هللا عنه الخوارج ورزقه هللا النصر عليهم  /86س

  :في معركة
 ج(صفيق )النهروان( أ( الجمل )ب)
 
  :لشام هيأول معركة انتصر فيها المسلمون على الروم في بالد ا /87س

  ب( أجنادين )د( ذات الصواري )اليرموك( أ)
 
  :كان سقوط الدولة الفارسية من ابرز نتائج معركة /88س

 القادسية( أ( أجنادين )ب( اليرموك )ج)
 
 :خضعت مصر قباللفتح اإلسالمي لحكم/89س

 الروم(أ( الفرس )ب( األقباط )ج)
 
  :الصحابي الجليل عمرو بن العاص هو فاتح /90س

 ج( العراق )مصر( أ( السودان )ب)
 
  :من أبرز الفتوحات اإلسالمية في عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه /91س

  فتح بالد فارس( أ( فتح المغرب )ب( فتح العراق )ج)
 
  :قامت الدولة األموية عام /92س
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 هـ 45هـ )ج( 43ب(  )هـ(  41أ)
 
  :لم تتسمخالفة يزيد برضا الجميع /93س

  ب( خطأ )صح( أ)
 
  :عارض عبد هللا ابن الزبير الدولة األموية وبويع له بالخالفة في /94س

 ب( العراق )ج( مصر )الحجاز( أ)
 
  :أشتهر عقبة بن نافع بفتوحاته وبتأسيسه لمدينة /95س

 ب( الكوفة )ج( الفسطاط )القيروان( أ)
 
  :مؤسس القيروان /96س

 )ج( موسى بن النصير ب( عبد الرحمن الغافقي )عقبه بن نافع( أ)
 
  :أول من عربالدواوين/97س

 عمر بن عبد العزيز(ب )عبد الملك بن مروان( أ)

 

 
  :من أبرز القادة الذين تصدوا لخطر الخوارج في عهد الدولة األموية /98س

 ج( محمد بن القاسم الثقفي )المهلب بن أبي صفره( أ( النعمان بن مقرن )ب)
 
  :فة عبد الملك بن مروانمن أبرز أعمال الخلي /100س

  ج( إنشاء ديوان الخاتم )تعريب الدواوين( أ( تخفيف المكوس )ب)

 

 
  :نهج عمر بن عبد العزيز مع الخوارج سياسة /101س

 المناظرة( أ( اللين )ب( القتال )ج)
 

 :من أسباب سقوطالدولة األموية /102س

 الفتوحاتالصراع على الحكم )ج( توقف (ب )التعصب للعرب( أ)
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  :حادثة كربالء كانت سبب في تشويه صورة األمويين /103س

  ب( خطأ )صح( أ)
 
  :الحادثة التي كانت سبب في تشويه صورة الدولة األموية هي /104س

 ب( حصار مكة المكرمة )ج( الموقف من العلويين )كربالء( أ)
 
: بصيغة أخرى  من االتهامات التي افتري بها على الخليفةيزيد قتله لــ /105س

 : ()أتهم يزيد بن معاوية خطأ  بأنه هو الذي أمر بقتل

 ج( طلحة بن عبيد هللا )الحسين بن علي( ب )أ( الزبير بن العوام)
 
  :فتح بالد السند و قزوين /106س

 ج( معاوية بن خديج )محمد بن القاسم الثقفي( أ( يزيد بن المهلب )ب)
 
  :اإلسالمأول من ذّهب الكعبة في /107س

 ج(عبد الملك بن مروان )الوليد بن عبد الملك( أ( يزيد بن معاوية )ب)
 
 
  :بني األمويون في فلسطين مدينة /108س

 ج( بيت لحم )الرملة( أ( غزة )ب)
 
  :" الرضا من آل البيت " شعار رفعه دعاة العباسية بهدف /109س

 القبليةب( الدعوة لآلل علي )ج( العصبية  )تضليل األمويين( أ)
 
 : (قامت الدولة العباسية على أكتاف )العنصر /110س

 (الفرس )الفارسي( أ( العرب )العربي( )ب( البربر )البربري( )ج)
 

  :كانت سياسة العباسين تجاه الفرس تقوم على /111س

ب( إسناد القيادة العسكريةلهم )ج( تنحيهم  )السماح لهم بالمشاركة في الحكم( أ)

 هموعدم التعاون مع
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  : البرامكة أسرة عربية /112س 

 خطأ( أ( صح )ب)
 
 :األمين أمه عربيةوالمأمون أمه فارسيه /114س

  ب( خطأ )صح( أ)
 

  :أحياء الديانات الوثنية القديمة كان هدفا   من أهم أهداف /115س
 ج( األقباط )الفرس( أ( البربر )ب)
 
  :القديمةالحركات الفارسية تهدف إلحياء الوثنية  /116س

  ب( خطأ )صح( أ)
 

  :س / مؤسس الدولة األموية في األندلس117

 ج( موسى بن النصير )عبد الرحمن بن معاوية( أ( مروان بن الحكم )ب)
 

  :اإلمبراطور البيزنطي الذي هدد هارون الرشيد فرد عله بما يستحق هو /118
 ج( إيرين )نقفور( أ( قسطنطين السادس )ب)
 
الجيش العباسي بقيادة الخليفة المعتصم على البيزنطيين في انتصر  /119س

  :معركة
 ج( القسطنطينية )عمورية( أ( مرج دابق )ب)
 

  :س / كان الخليفة العباسي أبو العباس السفاح يتصف بـصفات120
 اللين والموادعة( أ( القسوة والشدة )ب( البخل )ج)
 

  :مؤسس مدينة بغداد هو /121
 أبو جعفر المنصور( ارون الرشيد )جأ( المأمون )ب( ه)
 

  :المدينة اإلسالمية التي بنيت على شكل مستدير /122
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 ب( الكوفة )ج( الفسطاط )بغداد( أ)
 

  :سميت مدينة بغداد بالزوراء بسبب /123

 ب( توسط موقعها )ج( استدارة المدينة )مداخلها المنحنية( أ)
 

  :في العهد العباسيمن مظاهر التأثيرالفارسي على المسلمين  /124

 التوقيعات( أ( اإلسراف واللهو )ب( نظام الحجابة )ج)

 

 
  :العبارات التي تكتب على الرقاع بأسلوب بليغ يطلق عليها /125

 ب( الموشحات )ج( الزجل )التوقيعات( أ)
 

  :من أهم انجازات دولة األغالبة فتح /126

 صقليه( أ( األندلس )ب( المغرب )ج)
 

  :خليفة العباسي المعتصم مدينة سامراء في العراق بسببإنشاء ال /127
كثرة ( أ( الحاجة إلى عاصمة جديدة )ب( ضعف تحصينات العاصمة بغداد )ج)

 األتراك في بغداد
 

  :قام األتراك بقتل الخليفة العباسي /128

 ب( المعتصم )ج( القائم بأمر هللا )المتوكل على هللا( أ)

 

 

بالدولة العباسية )اتصفت معاملة البويهيين الشيعة عالقة البويهيين / 129

 : (للخلفاء العباسيين بمظاهر

التزلف ( ب( االحترام والتقدير )ج ( )التحقير وعدم المباالة )القسوة و اإلهانة( أ)

 والتقرب
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 التواريخ المهمه

 
 الخلفاء الراشدون

 
 الخليفة: ابو بكر الصديق رضي هللا عنه

  هـ 11توليه الخالفة : 
 هـ13وفاته : 

 
 الخليفة : عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

 هـ13توليه الخالفة : 
 هـ23وفاته : 

 
 الخليفة : عثمان بن عفان رضي هللا عنه

 هـ23توليه الخالفة : 
 هـ35وفاته : 

 
 الخليفة : علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

 هـ 35توليه الخالفة : 
 هـ40وفاته : 

============================= 
 

 الدولتين األموية والعباسية
 

  الدولة األموية
 هـ 41تاريخ قيامها : 

 هـ132تاريخ سقوطها : 
 

  : الدولة العباسية
 هـ132تاريخ قيامها : 
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 هـ656تاريخ سقوطها : 
  

   

 اسئله جديده شامله :

  .( عبد امللك من هو أول من ذهَّب الكعبة يف اإلسالم ؟ ) الوليد بن-1
  ( املهلب بن أيب صفرة هو من أشهر قادة الدولة اإلسالمية يف حرب : ) اخلوارج -2
  .(القريوان من الذي بناها ؟ و أين تقع ؟ ) عقبة بن انفع تقع يف تونس اليوم-3
  .( مدينة واسط بنيت يف العراق بني مدينتني ما مها ؟ ) الكوفة و البصرة-4
  .( من الذي بناها ؟ ) حسان بن نعمان الغساين –مة تونس عاص –مدينة تونس -5
  (السدود هناك سد ُبين يف عهد الدولة األموية موجود يف الطائف ما هو ؟ )سد سيسد-6
  .هل ما زال موجوًدا ؟ نعم-7
من هو خداش؟ ) أحد دعاة الدولة العباسية و معه أكري بن ماهان و أيًضا أبو مسلم -8

  .(اخلرساين
  .( ك مدينة بناها األمويون يف فلسطني ما امسها ؟ ) الرملةهنا-9

  .( التاريخ العباسي ينقسم ألربعة عصور العصر الرابع ماذا يسمى ؟ ) العصر السلجوقي-10
  . ( الربامكة أسرة عربية أم فارسية ؟ ) فارسية-11
  : ما أسباب سقوط الربامكة-12

  . : دعاء خالد بن حيى الربمكي وهو عند الكعبةأ: ميلهم للعلويني . ب: مجعهم للمال . ج
صلى هللا عليه  –ما الشعار الذي اختذه العباسيون ؟ ) الرضا من آل البيت أو من آل حممد -13
  .( - وسلم
  .( معركة ) فخ ( حصلت يف العراق أم بالد الشام ؟ ) يف احلجاز قريب من مكة املكرمة-14
  .( ولة ماذا؟ ) األدارسةمعركة ) فخ ( نتج عنها قيام د-15
  .( - اليت هي اآلن ممكلة املغرب –أين تقع دولة األدارسة ؟ ) يف املغرب األقصى -16
  .( املعتصم ابهلل انتصر يف معركة شهرية ما امسها ؟ ) عمورية-17
  .( من الشاعر ايل تطرق هلذه املعركة وخّلدها ؟ ) أبو متام-18
  (عم أبو جعفر املنصور حاول أخذ اخلالفة لهمن هو عبد هللا بن علي ؟ ) -19
  .( ما هو اللقب الذي حاول أخذه العباس ؟ ) السفاح-20
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  .( السفاح ماذا تعين ؟ ) كثري العطاء-21
  .( الشاطر ماذا تعين ؟ ) اللص-22
هارون الرشيد حاول الشعوبيون إلصاق كثري من األابطيل به خاصة صاحب كتاب ) األغاين ( -23
  . رج األصفهاينأبو ف

  . من أبرز العلماء الذي أظهروا صالحه هو ابن خلدون
عبد هللا بن علي من الذي قضى على حركته و أمت األمور أليب جعفر املنصور ؟ ) أبو مسلم -24

  .( اخلرساين
  .( عبد الرمحن الداخل يلقب مباذا ؟ ) صقر قريش -25
  .( مني مها : وزارة تفويض ، و تنفيذالوزارة يف الدولة العباسية كم قسم؟ ) قس-26

 
---------------------------------------  

  
أكرمكم هللا وهوال يستحق هذا اللقب وإمنا لقب هبذا   هو مروان بن حممد؟  (ابحلمارلقب) -

 لكثرة صربه وحتمله
 
 أين قتل مروان بن حممد؟ -

 أتوقع إمسها كذا>>>>(يف قرية صغرية مبصر )بوصري
 

 الزابمعركة بعد ان هزم يف معركة على يد عمه يف 
 
 ملاذا تعتربمعركة الزاب مهمة؟؟؟**

 ألنه على أثرها إنتهت الدولة األموية وقامت الدولة العباسية
 

 عصور 4إىل ؟ التاريخ العباسي ينقسم 
 السالجقة-ني الفارسي ـ األتراك ـ البويه

 
 هل أسرة الربامكة فارسية أم عربية؟ **

 فارسية
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 :االسئله الشامله عن الحضاره االسالميه 

 

                                / أول حاكم في الدوله االسالميه األولى  هو : النبي صلى هللا عليه وسلم  :                                                       1س

 ب/خاطئ                              أ/صحيح

                                          اإلسالم صالح لكل زمان ومكان :                                                                                                 /2س

 ب/خاطئ                              أ/صحيح

ه وسلم ) أبو بكر  رضي هللا عنه من النماذج لمستشاري النبي صلى هللا علي /3س

                  عمر  رضي هللا عنه /  أم المؤمنين أم سلمه رضي هللا عنها ( :                                                                    /

 ب/خاطئ                              أ/صحيح

يه وسلم يستشير أصحابة وخاصة أبو / كثيرا  ما كان الرسول صلى هللا عل 4س

بكر رضي هللا عنه  :                                                                               

 ب/خاطئ                              أ/صحيح

                                                                                                                                                           : دراسة الحضارة االسالمية /5س

المسلمين في بناء الحضارة االسالمية بواسطة االنسان  محاولة إلبراز أثرأ/ 
                                                                                                 المسلم
إلبراز الدور التي قامت به األمة االسالمية في تكوين الحضارة  محاولةب/ 

  االسالمية
 لعرض نماذج من منجزات المسلمين في كافة مجاالت الحياةج/ محاولة 

 د/ جميع ما ذكر

 بأهمية دراسة الحضارة ورقي االنسان وتقدمه في هذه الحياة هناك ارتباط  /6س

                                                                                            :

 ب/خاطئ                              أ/صحيح

 

                                                 بين دراسة االحوال السياسية والحوادث السياسية  :                                                        هناك موائمة /7س

 ب/خاطئ                              أ/صحيح
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انطالقه لطالب العلم في معرفة مكونات هذه الحضارة  المصادر القديمة تمثل  /8س

االسالمية :                                                                            

 ب/خاطئ                              صحيحأ/

 : االسالمية الحضارة/  9س

حضارة ج/                              حضارة تفاعلب/                         أ/ حضارة جذب

 د / جميع ما ذكرتأثير وتأثر                       

 

                                                / الحضارة اإلسالمية:                                                                                                          10س

 ب/منعزلة                      أ/ منفتحة
 

           السنة :                                                                                                                      القران و الحضارة استمدت أصولها من /11س

 ب/خاطئ                   أ/صحيح

                                                                                       الحضارة من نتاج الحكم اإلسالمي :                                                    /12س

 ب/خاطئ                   أ/صحيح

                          :                                                                                 الحضارة االسالمية والفكر االسالمي هو دور العرب فقط /13س

   ب/ خاطئأ/ صحيح               
 :لم تكن دور العرب وحدهم *توضيح

                                                                                                                                                          : على بنيت الحضارة /14س

 ج/ جميع ما ذكرالعدل                    ب / الدعوة إلى طلب العلم               أ/ 
 

محاولة لعرض نماذج من منجزات المسلمين في  دراسة الحضارة هي /15س

بعض مجاالت الحياة :                                                                       
 ب/خاطئ  أ/صحيح                  

 

محاولة لعرض نماذج من منجزات المسلمين في كافة  دراسة الحضارة هي /16س

                                                             مجاالت الحياة :          
  ب/خاطئ                   أ/صحيح

 

                 القصير :                                                                                                                      الحضارة امتدت عصورا من الزمن /17س

 ب/خاطئ  أ/صحيح                  
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                  الطويلة :                                                                                                                     الحضارة امتدت عصورا من الزمن /18س

 ئ ب/خاط                   أ/صحيح

 
               حضارتها :                                                                                                                     تاريخ أي امة من امم هو تاريخ /19س

 خاطئ /ب                  صحيح/أ 
 

 كتاب الخراج ألبي يوسف " يدرس األنظمة المالية للدولة اإلسالمية" :  /20س

 خاطئ /ب                  صحيح/أ 
 

األحكام السلطانية للمارودي " يدرس النظام السياسي للدولة اإلسالمية "  /21س

 : 
 خاطئ/ب                  صحيح/أ 
 
 
 

                                         الحضارة لغة: هي اإلقامة في الحضر وقد تكون اإلقامة في البادية:                                                                 /22س 

 ب/خاطئأ/صحيح                 

                                                                                                 الحضارة في أصل اللغة: اإلقامة في الحضر :         /23س 

 ب/خاطئ                  أ/صحيح

سميت الحضارة اإلسالمية بذلك " ألن أهلها حضروا أمصار ومساكن  /24س

                                                     :                                      لهم بها قرار" الديار التي

 ب/خاطئ                  صحيح/أ

                                                                                                                                                                    :تعريف الحضارة /25س

نواحي نشاطها الفكري  هي مدى ما وصلت إليه األمه من األمم في : الجواب

 .والعقلي من عمران ومعارف وفنون وما إلى ذلك

أحوال عادية زائدة عن الضروري من أحوال العمران ،  ابن خلدون : وعرفها •

 .الرفه أي لين العيش زيادة تتفاوت بتفاوت

اجتماعي يعين  نظام )) قصة الحضارة ((:وعرفها ديورنت صاحب كتاب  •

 .االنسان على الزياده من انتاجه التقافي والفكري

                                         الحضارة ( :                                                                                                                   مولف كتاب ) قصة /26س

 ج /أ/ ابن تيمية                       ب/ ابن خلدون                            
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 ديورنت

 

تعريف الحضارة باختصار :"  مدى ما وصلت إليه األمم من رقي في  /27س

نواحي نشاطها المختلفة " :                                                                 

 ب/خاطئ                              أ/صحيح

عرف ابن خلدون الحضارة :" بأحوال عادية زائدة عن الضروري من  /28س

 أحوال العمران " :                                                                                 

 ب/خاطئ                              أ/صحيح

                                     / الحضارة اإلسالمية: صالحة للتطبيق في كل البيئات:                                                                             29س

 ب/خاطئ                   أ/صحيح

خص واخترت هذه بحثت كثيرا ولم أجد للسؤال جواب في المذكرة والمل  * تنبيه :

من صحة الجواب الجواب )أ( وكذلك قمت بالتأكد الحلقة ألن خالصتها تدل على أن 

  أن الجواب ) أ (وكذلك جميع الطلبه السابقين أجمعوا على  بالبحث في النت

 أنواع الحضارة من حيث منشائها : /30س

 ج/ جميع ما ذكرأ/ االصليه           ب/ بعث وإحياء               

 الحضارات األخرى التي استفادت منها الحضارة االسالميه : /31س

أ/ الرومانية             ب/ الفارسية             ج/ البز نطيه            د/ الهندية          

 و/ جميع ما ذكرهـ / اليونانية           

، مثل :                                                                                                      نماذج للحضارات األخرى التي استفادت منها الحضارة اإلسالمية  /32س

أ/ الفارسية             ب/ الهندية                    ج/ اليونانية) اإلغريقية(               

 د/ جميع ما ذكر

 :الكالم ينقسم إلى /33س

                    شعر ونثر وقرآن                                                                                                               ب/                     ونثر أ/ شعر

هذا السؤال ورد في إحدى اللقاءات الحية ، وبحثت عنه كثير في المذكرة  * تنبيه :

 ، ووضعته ألهميته ، فلينتبه لذلك .والملخص ولم أجده 

 مقومات الحضارة اإلسالمية .   /34س

أ/ الدين اإلسالمي                     ب/ اللغة العربية                       ج/ 

  د/ جميع ما ذكرالحضارات األخرى                     
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لقد حضرت " ما المقصود بالحلف في قول النبي صلى هللا عليه وسلم : /35س

أ/ نصرة لو أني دعيت إليه في اإلسالم ألجبت "   حلفا في دار عبد هللا بن جدعان

 ب/ عدم نصرة المظلوم                        المظلوم

                                                                                                                                                   :تنقسم الحضارة إلى /36س

 ب/ ثالثة                                   ج/ اربعة                         نوعانأ/ 

                                                                                                                                               :سم إلى قسميناالسالمية تنق الحضارة /37س

                                                                        حضارة اسالمية أصلية ) حضارة خلق وابداع (                                                         أ/ 

 ب/ حضارة قام بها المسلمون في االمور التجربية )حضارة بعث وإحياء (

 

  هم  " األغريق " :  الذين قاموا بتمجيد العقل /38س

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

 :الرومان "  هم " ط النفوذ والسلطانالذين قاموا بتمجيد القوة والبس /39س

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

 بالملذات الجسدية والقوة الحربية والسطوة السياسية الذين قاموا باالهتمام /40س

هم " الفرس " :                                                                               

 ب/خاطئ                   أ /صحيح

 : " الهنود وبعض الصينين هم " االعتداد بالقوة الروحانيةب الذين قاموا /41س

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

بالعلوم المادية  "يعني الحضارة الحديثية "  الذين حصل لهم االفتتان /42س

 والرومان " :اليونان  "  واالستفادة من ذخائر الكون المادية الطاغية

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

                                                                                                                                                                         : أساس حضارتنا /43س

 نفسي يشمل جميع شعب الحياةعلمي                    ج/  /أ/ فكري              ب

 د/ جميع ما ذكر                    االنسانية

  

 تصارعت الحضارة مع الحضارة القديمة فصرعتها بسبب سيطرة الدين  /44س

                   صحيح/أ                     :   على القوة الفكرية والعملية ، ولقوة الجهاد واالجتهاد

 ب/خاطئ
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االسالم غايتها اولى هي تحقيق الطمأنينة والسالم  الحضارة في تقدير  /45س

اسعاد البشرية بما هو خير ، ومحاربة كل  واألمن ، و اقامة المجتمع الفاضل ، و

 : عوامل الشر

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

          :                                                                                                                            المسجد "  رمز الحضارة في االسالم " /46س

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

 كان المسجد ) مقر للعباده ،  مكانا الستقبال الراغبين في الدخول في /47س

لتعليم ،  مقر إلنطالقة الحضارة اإلسالمية ( :                         االسالم ،  مكانا ل

 ب/خاطئ                    صحيح/أ 

 

 العلوم التي ظهرت لدى المسلمون " العلوم الشرعية واللغوية لحاجة أول /48س

                                                                                                                                                                  :               "المسلمون اليها لفهم الشريعة ثم انتقل المسلمون إلى علوم التطبيقية

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

 

 

 : ولغتهم في بناء الحضارة اإلسالمية بسبب أثر العرب /49س

 العرب أن القرآن نزل بلغةأ/ 

 فيهم ب / أن النبي صلى هللا عليه وسلم بُعث

  اإلسالمي ج/ أن العرب هم الذين رفعوا لواء الدعوة والجهاد ونشروا الدين

  جميع ما ذكر د/

  : ما لمقصود باللغة العربية /50س

 االسالمية لعدة االمور أ/المقصود بها دور العرب واثارهم في بناء الحضارة

                                                             ب/ ان القران نزل بلغة العرب                                                                                                  

                                                                                                        بعث فيهم                                ج/ ان النبي صلى هللا عليه وسلم

 االسالم د/ان العرب هم الذين رفعوا لواء الدعوة والجهاد ونشروا الدين في بداية

السؤال هذا نفس السابق لكن بطريقة أخرى ، وقد ورد في اللقاءات الحية  تنبيه :

. 
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                                      / /الحضارة اإلسالمية استفادت من الحضارة :                                                                                     51س

 د/جميع ما ذكر  أ/ الفارسية             ب/الهندية            ج/اليونانية             

 عدد أهم خصائص الحضارة اإلسالمية :  /52س

أ/ حضارة عقدية. عالمية، إنسانية، وصالحة لكل زمان ومكان، ومتطورة، وتمزج 

 بين المادة والروح، وحضارة األمانة والعدل. 

 ب/ شاملة لجميع نشاطات الحياة. 

                                                                                                        ج/ تركز في جوهرها على الدين اإلسالمي.                                     

 د/ جميع ما ذكر

                                            تتميز الحضارة اإلسالمية بأنها شاملة  لجمميع نشاطات الحياة :                                                                   /53س

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

             ( خصائص :                                                                                                                     9للحضارة اإلسالمية )  /54س

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

االموي  بدأت أواخر العصر "نشاط الحركة والترجمة إلى اللغة العربية /55س

:                                                                         " وازدهرت في العصر العباسي

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

            هي صفة العقدية :                                                                                                              أبرز صفة حضارية لإلسالم /56س

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

 :االصيل ماهو رائد الحضارة /57س

                                                                                                                             ةأ/ اسعاد البشرية جمعاء وصعيدها العدل الحق الخير الكرام

 عدم اسعاد البشرية جمعاء وصعيدها العدل الحق الخير الكرامةب/ 

 

 والتجربةاالسالم حضارته على منهج العلم والمعرفة والعقل والبحث  اقام  /58س

 واالستنباط :

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

 : الذاتية من أهم خصائص الحضارة االسالمية هي الحفاظ على الشخصية / 59س

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 
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 تقوم  الحضارة اإلسالمية على مبدأ مناصرة الحق والعدل ومكافحة الباطل /60س

                         :                                                                                               

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

                                           يعتبر صمام االمان في مفهوم الحضارة اإلسالمية :                                                                      االيمان /61س

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

 

                                                                                                                                         : شخصية اإليمان مجرد عقيدة قلبية وديانة /62س

 ب/خاطئأ /صحيح                   

 :العلماء في البالد المفتوحة الذين خدموا الحضارة االسالمية من /63س
البخاري             ب/ مسلم               ج/ الخوارزمي              د/ سيبوية              أ/ 

 ماذكر هـ/ جميع

                                                                                                  األمة اإلسالمية من خالل الوقائع واألحداث التي تمر بها :  / ال يحكم على 64س

 ب/خاطئ                   صحيح/أ 

                                          اإلسالم دين حضاري ال يستوعب الحضارات األخرى  :                                                                                /65س

 ب/خاطئأ /صحيح                   

 

اإلسالمية :                                                                                                          ةاألخذ بأسباب الحضارة الغربية يعني ضياع الشخصي /66س

 ب/خاطئأ /صحيح                   

                                                                                                                                

 

  :  جمع القرآن في عهد الخليفة /67س

                                                                                                                                                       أبو بكر الصديق رضي هللا عنه  أ / 

                                                                                                                                                  رضي هللا عنهخطاب عمر بن ال ب/ 

                                                                                                                                                 رضي هللا عنهج/ علي بن أبي طالب 

 د/ عثمان بن عفان رضي هللا عنه 

 :  الكريم في بيت أم المؤمنين أودع القرآن /68س

 ة رضي هللا عنها حفص ب /             رضي هللا عنهابكر أ / عائشة بنت أبي
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عنه  بكتابة القرآن في عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي هللا الذي ُكلف /69س

  : هو

       معاوية أبي سفيان رضي هللا عنه ب /            رضي هللا عنهزيد بن ثابت  أ /

 ج /أسامة بن زيد رضي هللا عنه       

   :عنه هو بكتابة القرآن في عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي هللا قام /70س

       معاوية أبي سفيان رضي هللا عنه ب /            رضي هللا عنهزيد بن ثابت  أ /

 ج /أسامة بن زيد رضي هللا عنه       

وضعت على الفرق في بداية السؤال  الفرق السؤال نفس اللي قبله لكن * تنبيه :

 اللي في بداية السؤال .خط 

 : / إن نصوص القرآن الكريم باب عظيم من 71س

                                                                                                                                                                      أبواب إعجازه للبشر أ /

  ب / تحديه لعقيدتهم الوثنية

                                                                      الحجة واإلقناع في المجادلة /ج 

د / جميع ما                                                                                                 

                                                                                                                                                                           ذكر

 الجواب جميع ما ذكرخالصة الحلقة تدل على أن  * تنبيه :

  : القرآن على / ُكتب 72س

 ج /         )الحجارة البيضاء الرقيقة( ب/ ألواح اللخاف                أ/ سعف النخل

  جميع ما ذكر د /               قطع العظم

 تعتبر مصادر التشريع: /73س

 جميع ما ذكر د /             ج / اإلجماع والقياس       ب / السنة         أ / القرآن

 الجواب جميع ما ذكرخالصة الحلقة تدل على أن  * تنبيه :

                                                                                            / من مصادر الحضارة اإلسالمية:                               74س

                                                                  أ/القرآن الكريم                                                                                                              

                                                    ب/السنة النبوية                                                                                                              

                                                                                                       ج/المصادر المكتوبة سواء مخطوطة أو مطبوعة            

 د/جميع ما ذكر
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 أهم مصادر الحضارة اإلسالمية.  /75س

 أ/ القرآن الكريم

 ب/ السنة النبوية

 ج/ المصادر المكتوبة

                                                                                                                                   د/ المصادر األثرية                                

 ج / جميع ما ذكر

 مصدر من مصادر الحضارة االسالميه : /76س

د/ أ/القران                ب/ السنه                    ج/ اآلثار                    

 جميع ما ذكر

لكن بطريقة أخرى ، واألسئلة الثالثة التي قبله  نفس بعض هذا السؤال  * تنبيه :

 فلينتبه لذلك . 

                                                                                                             من أهم كتب الرحالت :                                             /77س

                                                أ/  كتاب " تحفة الناظر" أو كتاب "ابن بطوطة"                                                                                  

                                                    ب/ كتاب رحلة ابن جبير " ألبن جبير "                                                                                          

                                                                                                                           ج/ كتاب سفر نامة " لناصر خسرو "                      

 د / جميع ما ذكر

                                                               / كتاب ) سفر نامة (  لــــ :                                                                                      78س

 ب/ ألبن جبير                    أ/ لناصر خسرو

 "كانت آخر آية نزلت على الرسول صلى هللا عليه وسلم  في حجة الوداع  /79س
 :                                                                                                                             "يُت لَُكُم اإِلْسالَم ِدينًانِْعَمِتي َوَرِض  َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكمْ  اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكمْ 

 ب/خاطئ                                أ/صحيح

عشرين  نجًما في نحونزل القرآن الكريم على النبي صلى هللا عليه وسلم مُ  /80س

سنة حسب مقتضى الحال, وتطور الحوادث وتبعًا للمناسبات :                           

 ب/خاطئ                                أ/صحيح

يقدر عدد المصاحف في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم عندما بنى مسجده /81س

                                                                                                         :

     ج/ الشيء مما ذكرأ/ ثالثة                   ب/ سبعة                    
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لمصحف في عهد النبي صلى هللا وسلم  كان مفرقا  وفي عهد أبو بكر ا /82س

الصديق رضي هللا عنه جمع في مصحف كامل :                                                   

 ب/ خاطئ                      أ/ صحيح

/أبو بكر الصديق رضي هللا عنه : " أول من أطلق على القران المصحف  83س

شارة من عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه " :                                          بإ

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

ورد في اللقاءات في المذكرة والملخص ولكنه  * تنبيه : لم أجد للسؤال  ذكر نهائيا  
 .  وتأكدت من صحة اإلجابة وبحثت في النت الحية السابقة 

 

في عهد أبي بكر الصديق رضي هللا عنه جمع القرآن الكريم : " بسبب  / 84س

استشهاد كثير من الحفاظ في حروب الردة " :                                           

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

                                                                                                           / بأي عهد أعيد نسخ القران الكريم :                                    85س

ب/ عهد عمر بن                        أ/عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه

 الخطاب رضي هللا عنه

 من مصادر الحضارة كتب : /86س

تراجم                    ج/ التاريخ                     أ/ نحو                     ب/ ال

 هـ / جميع ما ذكرد/ األدب                       

 المقصود بالسورة المكية: هي التي نزلت بمكة من البعث حتى الهجرة : /87س

 ب/ خاطئ                           أ/ صحيح

ت من بعد الهجرة حتى وفاة النبي المقصود بالسورة المدنية: هي التي نزل /88س

صلى هللا عليه وسلم :                                                                        

 ب/ خاطئ                             أ/ صحيح

  

                                                                                              تمتاز السور المكية بأنها  :                                                        /89س

                                                                                                                                                                   أ/ تبين صفات هللا تعالى ، وتشمل معظم القرآن

                                                                                                                                                  المتين بقصرها وإيجازها وأسلوبهاب/ 

األوثان                                                                                                                   جال وعال ورفض عبادةتدعو إلى عبادة الوحدانية هلل ج/ 
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                                                               والجنة والنار                                                                          د/  تثبت اليوم اآلخر والحساب

تلك العقيدة التي بُنيت على  هـ/ تصحح العقيدة الموجودة عند العرب في الجاهلية

عبادة األصنام واألوثان                                                                       

يع اإلنسان أن يتقرب به إلى هللا تعالى من أخالق يستط و/ تبين هذه السور ما

فيه بعض العبادات العملية التي تربط اإلنسان باهلل  فاضلة ومعاملة حسنة كما ذكر

أُمر الرسول بالجهاد في سبيل هللا ونشر هذه  وتوجهه نحو الخير كالصالة, وفيها

ز/                           الدعوة                                                     

 جميع ما ذكر

 

                                           تمتاز السور المدنية بأنها :                                                                                                   /90س

                                                                                                                                            القرآن     بقلة عددها وطولها وتبلغ ثلثأ/ 

                                                     للمعتبرين                                                      ب/ بما فيها من قصص تاريخية لألقوام الغابرة لتكون عبرة

لمعامالت الناس  وقد تناولت الشرائع االجتماعية والمدنية التي تكون أساس اج/ 

د/ جميع                                            بعضهم مع بعض والقيام باألعمال الدينية

 ما ذكر

 

المقصود بالسنة النبوية  " ما ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من  /91س

قول أو فعل أو تقرير " :                                                                      

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

اإلسالمية  لدولةكانت المدينة هي المركز األول لهذه الحضارة حيث ولدت ا /92س

                                                                                                     :

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

المصادر المكتوبة"هي كل ما خلفه المسلمون في جميع المجاالت العلمية   /93س

 :ومن أهم مصادرها الوثائق " التفسير الطب االجتماع  :الفقهية

 ب/ خاطئ                       أ/ صحيح

المقصود بالوثائق : " هي السجالت الرسمية التي تسجلها دواوين الدول  /94س

                                          والرسائل بين الوالة والحكام واألوامر " :  

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

من أهم الوثائق" أوراق البردي:وهي مهمة جدا لدراسة النظم المالية  /95س

:                                                           " للدولة اإلسالمية واالقتصادية واإلدارية
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 ب/ خاطئ                       أ/ صحيح 

 

                                                                                                                             :أول من استخدم البرديات هم الفراعنة في مصر  /96س

 ب/ خاطئ                       أ/ صحيح

 

 : من جمع البرديات مستشرق ألماني اسمه بروهمن أول /97س

 ب/ خاطئ                       أ/ صحيح

                                                                                                        :   العملة والنقود والدنانير والدراهم المسكوكات التي نعني بها /98س

 ب/ خاطئ                       أ/ صحيح

 

مصدر مهم وخاصة في  المسكوكات " مهمة ولها قيمة علمية كبيرة وهي /99س

عصر الخليفة  دراسة النظم المالية واالقتصادية؛ ألنها توجد عليها معلومات مثال

                                      عصر السلطان عصر الحاكم سنة كذا " :                                                                                           

 ب/ خاطئ                       أ/ صحيح

                                              متى ظهرت هذه المسكوكات :                                                                                                      /100س

 ب/  قيل                                    في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أ/ قيل

 في عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه

 

                                                                                                          مصادر الحضارة اإلسالمية :     ما أهمية السكة أو العملة كمصدر من /101س

                                                                                                                                                    ا/ تكشف عن حالة الدولة االقتصادية

                                                                                                     تعطي فكرة عن الحاكم وألقابه ومدى اتساع نفوذه                          ب/ 

                                                                                                                            التاريخية الواقعة في المؤلفات ج/ تصحح بعض األخطاء

        المؤلفات التاريخية                                                                                                            تشتمل على معلومات جديدة لم يرد لها ذكر فيد/ 

 هـ / جميع ما ذكر

 

والتواقيع والمعايير  ختامهنالك من مصادر الحضارة اإلسالمية األ /102س

الشارات, وتُسمى  والمكاييل واألوزنة, األختام مثال: تسمى الرنوك وتسمى التواقيع

 المعايير والمكاييل السرج, المكاييل والتواقيع والختوم ماذا تفيد :

                                                                                             الجواب :                                                                                 



 

194 
 

                             واأللقاب                                                                                                                      في معرفة األسماء/  1

                                                                                                           والمذهب بعض األختام فيها من اإلرشادات الدينية ما يدل على المعتقد /2

المستوى  المادة التي ُصنعت منها األختام وطريقة صنعها تعطي داللة على /3

 المادي والنفوذ الذي يتمتع به صاحب الختم

 

كتاب " البداية والنهاية البن كثير" وكتاب " تاريخ األمم والملوك  /103س

                     للطبري " من كتب التاريخ :                                                                                                    

 ب/ خاطئ                       أ/ صحيح

كتاب " السيرة النبوية البن هشام" وكتاب " المغازي للواقدي "من كتب  /104س

           السيرة النبوية :                                                                                                             

 ب/ خاطئ                       أ/ صحيح

كتاب " سير أعالم النبالء للذهبي" وكتاب " الضوء الالمع في أعيان  /105س

                                    القرن التاسع للسخاوي "من كتب التراجم :                                                                                       

 ب/ خاطئ                       أ/ صحيح

كتاب " األغاني ألبي فرج األصفهاني " وكتاب " العقد الفريد البن عبد  /106س

                  ربه " من كتب األدب :                                                                                                         

 خاطئ   /ب                     أ/ صحيح

كتاب الكامل في التاريخ ألبن األثير  " من أفضل ما كتب في التاريخ ألنه  /107س

 لم يقطع الحدث : 

                                                                                                    ب/ خاطئ                       أ/ صحيح

 

 كومي للرسول صلى هللا عليه وسلم  في بيعة العقبة الثانية :تنظيم ح أول /108س

 خاطئ ب /            صحيح أ /

ا للرسول  أعتبر بعض /109س األعاجم أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه وزير 

ا   : له بوزرائهم صلى هللا عليه وسلم تشبيه 

 خاطئ ب /            صحيح أ /
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  :                                                                                                                             التي كانت سائدة لدى / أخذ المسلمون يقتبسون أنظمة الحكم 110س

                       اليونان ج/                       ب / الروم                الفرس /1

  جميع ما ذكر د /

  : أسس نظام الدولة اإلسالمية الخليفة أول من وضع /111س

              رضي هللا عنه عمر بن الخطاب  ب /           رضي هللا عنهأ / أبو بكر الصديق 

 رضي هللا عنهعثمان بن عفان  ج /

 المدينة المنورة إلىكان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يغادر عاصمته  /112س

  : الواليات

ج /                ليشاهد سيرة والته ب /                      أ/ ليتفقد أحوال رعيته

 جميع ما ذكر د/                   يشرف على أمور دولته

  : بخليفة / أول من لُقب 113س

اب رضي هللا عنه                    ب/ عمر بن الخط              أبو بكر الصديق رضي هللا عنه أ /

 ج /عثمان  بن عفان رضي هللا عنه        

 من أول من تلقب بأمير المؤمنين : /114س

              رضي هللا عنه عمر بن الخطاب  ب /           رضي هللا عنهأ / أبو بكر الصديق 

 رضي هللا عنهعثمان بن عفان  ج /

 : التي سهلت انتخاب أبو بكر الصديق رضي هللا عنه  من األسباب /115س

ج                       السبق في اإلسالم ب/       أ / تكليف النبي إلمامته للصالة

 د /جميع ما ذكر                       مرافقته للنبي في الهجرة/

 من طرق انتخاب الخلفاء الراشدين الشورى :  /116س

 ب/ خاطئ                                            ا/ صحيح

على النبي صلى هللا عليه وسلم باختيار موقع المعركة في  الذي أشار /117س

  : غزوة بدر هو

رضي ب / عبد هللا بن مسعود                   رضي هللا عنهالحباب بن المنذر  أ /

      هرضي هللا عنج /جعفر بن أبي طالب                 هللا عنه

الرسول صلى هللا عليه وسلم اجتمع الصحابة الختيار خليفة  / بعد وفاة 118س

  : لهم في

 مسجد قباء       ج /                  ب/ دار الندوة               أ /سقيفة بني ساعدة
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قول الرسول صلى هللا  رضي هللا عنهمن دالئل اختيار أبي بكر الصديق  /119س

 عليه وسلم )  مروا أبا بكر فليصل بالناس( :

  ب / خاطئ                 أ /صحيح

                                     قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: " مروا عمر فليصل بالناس " :                                                                     /120س

 ب / خاطئ                 أ /صحيح

 ) الصحيح: مروا أبا بكر ....(. *تنبيه :

  : الحكم في عصر /تطورت أنظمة 121س

 ج /العباسيين                 ب / الدولة األموية               أ /الخلفاء الراشدين

   بني ساعدة رشح األنصار للخالفة: / في سقيفة 122س

ب / عبد الرحمن بن عوف                      بن عبادة رضي هللا عنهسعد  أ /

       ج / سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه               رضي هللا عنه

 اإلسالم؟ تطور نظام الحكم في اإلسالم: ما المقصود بنظام الحكم في /123س

المية يعني مجموعة من النظم التي شكلت الحضارة اإلس نعني بها الجواب : 

 -1  :انطلقت منها نظم لتلك الدولة اإلسالمية منها بصائر من الحضارة اإلسالمية

 -4النظام المالي              -3نظام الوزارة              -2النظام السياسي    

 الحجابة 

 

                                                                                 / الخالفة لغة: مصدر خلف يقال خلفه خالفة كان خليفته وبقي بعده:                 124س

      ب/خاطئ                         أ/صحيح

/ عرف ابن خلدون الخالفة بقوله) حمل الكافة على مقتضى النظر  125س

            الشرعي في مصالحهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها (:                                                                        

              ب/خاطئ                         أ/صحيح

ترك الرسول صلى هللا عليه وسلم  من بعده مصدرين أساسيين للتشريع  / 126س

هما:القران والسنة:                                                                                                      

 ب/خاطئ                             أ/صحيح

عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي  / تعريف الخالفة : " رئاسة 127س

صلى هللا عليه وسلم " :                                                                      

 ب/خاطئ                             أ/صحيح
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                                                                                                                الخالفة في اإلصالح :                                                      /128س

ج/ أ/ القوي األمين                      ب/ التقي الزاهد العالم                    

 رئاسة أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

                                                             / من صفات الخليفة:                                                                                                            129س

اس                أ/العلم                ب/العدالة والكفاية               ج/سالمة الحو

 د/جميع ما ذكر

                                                        أقدم بيعة في اإلسالم :                                                                                                       /130س

                           ب/بيعة األنصار للنبي بالعقبة     أ/بيعة المهاجرين                      

 ج/بيعة األنصار بالمدينة

                                                              الخالفة في االصطالح :                                                                                                         /131س 

ج/رئاسة أمور الدين أ/رئاسة أمور الدين               ب/رئاسة أمور الدنيا              

 الدنيا نيابة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

المقصود بالبيعة :" مبايعة الخليفة على أنه رئيس للمسلمين في أمور دينهم  /132س

                            أ/صحيحودنياهم " :                                                                

 ب/خاطئ   

 : أول من لُقب بأمير المؤمنين /133س
ب / عثمان بن عفان رضي هللا عنه                          عنه عمر بن الخطاب رضي هللا أ /

 علي بن أبي طالب رضي هللا عنه         ج /

                                                                                                          / بيعه ابو بكر رضي هللا عنه كانت "  خاصه ثم عامه " : 134س

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

 في عهد من ظهر منصب الوزارة :  /135س

 ب/ األموية                       أ/ العباسية 

/ رشح األنصار في سقيفه بني ساعده " سعد بن عباده رضي هللا عنه "  136س

                                                     :                                      

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

/ جمع الرسول صلى هللا عليه وسلم بين السلطات التشريعية والتنفيذية  137س

والقضائية:                                                                               

 ب/خاطئ                               أ/صحيح
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 / ما هي أقسام السلطات في الدولة :  138س

أ/ شرعية                   ب/ تنفيذية                        ج/ قضائية                          

 د/ جميع ما ذكر

 /  شروط تولي الخالفة :  139س

العقل والحواس واألعضاء            أ/ الحرية، والذكورة، والبلوغ          ب/ سالمة 

 ج/ جميع ما ذكر   

                                    /  شرط النسب القرشي في الخالفة  " مختلف فيه "   :                                                                             140س

 ب/خاطئ                            أ/صحيح

 شرط النسب في الخليفة شرط مختلف فيه : /141س

               ب/ خاطئ                                                                                                                                           أ/ صحيح 

)هو عند البعض من : ذكر الدكتور في اللقاءات الحية السابقة ما نصه:  *للفائدة

 . الشروط االساسيه (

 /  أهم طرق انعقاد الخالفة :  142س

أ/ اختيار أهل الحل والعقد            ب / أن يوصي الخليفة لشخص بعده ) يسمى 

 ج/ جميع ما ذكرالتعيين(                     

)سقيفة بني ساعدة( : بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم  / بيعة السقيفة 143س

اجتمع األنصار في سقيفة بني ساعدة )) مكان لبني ساعدة كان مسقوفا 

ومضلال ((، فجاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي هللا عنهم، وانضموا لهذا 

د االجتماع، وكان األنصار قد رشحوا سعد بن عبادة رضي هللا عنه للخالفة، وبع

مشاورات تم ترشيح ومبايعة أبو بكر الصديق رضي هللا عنه للخالفة، وتعرف هذه 

                                                                                                              البيعة بالبيعة الخاصة.وهي من اختيار اهل الحل والعقد :                                                                        

                ب/ خاطئ                                                                                                                                           أ/ صحيح

كان  لعباس الذي لقب بالسفاح ويظهر أنهأول خليفة عباسي هو : " أبو ا /144س

                                " :معا يقصد به الكرم والسخاء ال التقتيل والمجازر أو كال المعنيين

                                              ب/ خاطئ                                                                                                             أ/ صحيح

                   العباسيين :                                                                                                                   لم يهتم االمويين بأأللقاب بقدر /145س

 ب/ خاطئ                                  أ/ صحيح
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الكسوة  الطراز هو" نقش اسم السلطان أو الخليفة على ما يُنسج من /146س

                               ، وكان له دار خاصة به تسمى دار الطراز: بلون مخالف للون القماش

 ب/ خاطئ                         أ/ صحيح

الطراز :              أ/ السيف المطرز                   ب/ المقصود ب /147س

  نقش اسم السلطان على القماش /الخيل المسرجة            ج

أو الحاكم,  يدل الطراز على قدر البسه ومكانته من السلطان أو الخليفة /148س

                                                                                وله أنواع مختلفة : 

 ب/ خاطئ                                  أ/ صحيح

 

 التاريخ والمدينة " يحويها ويدل الطراز على أهمية المعلومات التي  /149س

الدولية في الدولة  واسم مهديه واسم المهدى إليه؛ألنه كانت هناك من العالقات

يفد -الخليفة مثال  رئيس الدولة اإلسالمية إلىاإلسالمية أنه يفد إلى الحاكم إلى 

اسم  زائر ضيف, فالخليفة يريد أن يكرمه فيلبسه جبة ويوقع عليها وينقش

                                                              :                                                                                                                              "السلطان عليها

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

                   اإلسالمية:                                                                                                     ما هي أهمية النقوش كمصدر من مصادر الحضارة /150س

المصادر اإلسالمية للحضارة اإلسالمية؛ حيث إنه لم يقصد بها أن  أ/ أنها تعتبر من

التاريخ                                                                     تكون شاهد ا على

                                                                                                           في المؤلفات التاريخية                         ب/ إكمال النقص الذي يقع

                   الخاطئة التي ترد في بعض المؤلفات التاريخية                                                                                    ج/ تصحيح بعض المعلومات

د/ تعطي معلومات عن الشخص صاحب النقش اسمه ومذهبه ونسبه, كما تساعد 

تتبع تطور الخط العربي لتلك النقوش, ولذلك تعتبر النقوش واآلثار أكثر  على

                                                                                                                                  ألنها تثبت وال يفسدها الوقت مصداقية؛

                                                                                                                          هـ / جميع ما ذكر

صور والمباني" :                                                                                                              " الكتابات التي تركها األقدمون على الق هي النقوش /151س

 ب/ خاطئ                                  أ/ صحيح

 

                                                                                                  مصداقية ألنها تثبت و ال يفسدها الوقت:             تعتبر النقوش واآلثار أكثر /152س

 ب/ خاطئ                            أ/ صحيح
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، وعبد الملك بن   معاوية بن سفيان رضي هللا عنه نظام البريد والعسس /153س

 الدواوين وصك نقود ا عربية :  مروان عرب

 ب/ خاطئ                                        صحيحأ/ 

 

                                                 / أول من دعي بالوزير في دولة بني العباس:                                                                                      154س

                              ب/أبو سلمة الخالل                      أ/أبو مسلم الخراساني    

 ج/جعفر البرمكي

                                                وزراء التفويض:                                                                                                                من أشهر /155س

ب/احمد بن حنبل                                                                   أ/جعفر البرمكي

 ج/ابن قدامه

                       وزراء التفويض في العصر العباسي:                                                                                          من أبرز /156س

ب/احمد بن حنبل                                                                  أ/جعفر البرمكي

 ج/ابن قدامه 

وضعت على الفرق خط : السؤال نفس اللي قبله لكن الفرق في بداية السؤال  *تنبيه

 في بداية السؤال .اللي 

                    ان وزيرا  للخليفة:                                                                                                           / يحيى بن خالد البرمكي ك 157س

                                 ب/الرشيدأ/أبي جعفر المنصور                            

 ج/المأمون

 ات الخليفة :/ من واجب 158س

أ/ تسيير الجيوش         ب/ حفظ األمن          ج/ حفظ الدين              د/ 

 هـ / جميع ما ذكرتحصين الثغور ه          

 

من واجبات الخليفة  " حفظ الدين، تنفيذ األحكام، إقامة الحصون،   /159س

تحصين الثغور، جهاد العدو، مباشرة األمور بنفسه "  :                                           

 ب/ خاطئ                                            أ/ صحيح

                                                                                                                                                            ما هو شعار الخالفة :           /160س

  الجواب :

هذا الشعار منذ العهد األموي وأصبح الخليفة له ثياب مميزة  بدأ :ثياب الخالفة
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األمويين شعارهم البياض, وكان العباسيون يستخدمون  كانتميزه عن غيره؛ ف

 .األخضر, واللباس فليس للخليفة فقط وإنما للحاشية السواد, أما العلويين فلهم

 يلبسها الخليفة التي :البردة

معه, وظهرت في العصر األموي  وهي عصا صغيرة كان يحملها الخليفة :القضيب

 كان يستخدمها  وقيل: إن الرسول

 مختوم وهو الذي تختم به الرسائل فال يصدر أمر إال :اتمالخ

 ونقش اسم الحاكم عليها العملة :السكة

 .المنبر وهي خطبة الخليفة على المنابر ويدعا له على :الخطبة

لها بالوزارة وتقول أن الوزير مشتق من  كانت تنكر أن تخاطب كاتبا /161س

 :رةمؤاز الوزارة والخليفة أجل من أن يحتاج إلى

 ج/ البويهيين                       ب/ بنو عباس                 أ/ بنو أمية

:                                                                                                             يعرف تعدد الوزراء إال أواخر العهد العباسي زمن عضد الدولة لم /162س

 ب/ خاطئ                                            صحيح أ/

 أهم شعارات الخالفة ؟ /163س

أ/ البرده           ب/ العصا             ج/ الخاتم                د/الثياب              

 و/ جميع ما ذكرهـ/الخطبة               

خاتم، السكة، الخطبة، القضيب" أهم شعارات الخالفة " الثياب، البردة، ال /164س

                                                                                                :

 ب/ خاطئ                                            أ/ صحيح

/ أقسام الوزارة " قسمها علماء التشريع اإلسالمي كالماوردي وغيره في  165س

 العهد العباسي إلى " : 

أ/ تنفيذية                     ب/ تفويضيه                          ج/ ال شي مما ذكر                          

 د/ ) أ + ب (

                                                               الوزارة التفويض أكثر سلطة من الوزارة التنفيذ  :                                                           /166س

 ب/ خاطئ                                            أ/ صحيح

                                                 / من أقسام الوزارة في الحضارة اإلسالمية :                                                                                     167س

                                 ب/ وزارة التفويضأ/ وزارة الدفاع                            

 ج/ وزارة الثغور اإلسالمية 



 

202 
 

 أهم طرق انعقاد الخالفة : /168س

ج/التعيين                                 أ/الشورى                   ب/ اختيار الحل والعقد             

 د/ جميع ما ذكر

 متى ظهر منصب الوزارة  :  /169س

 ب/ في عهد الدولة األموية                  أ/ في عهد الدولة العباسية

من أمثلة الوزراء في عهد الدولة العباسية " أبو سلمة الخالل، يحيى  /170س

أ/ البرمكي " :                                                                             

 ب/ خاطئ                                            صحيح

                       في عهد الدولة األموية   :                                                                                                    / ظهر الوزير يحيى بن خالد البرمكي  171س

 ب/ خاطئ    أ/ صحيح                                        

                                                                                                                                         / ظهر الوزير يحي خالد البرمكي في عهد :       172س

ج/ ا/ الخلفاء الراشدين                       ب/ المغول                          

 الدولة العباسية    

                             الوزارة وما المقصود بهما :                                                                                                   ما هي أقسام   /173س

 الجواب :

*وزارة التفويض: هو الذي يفوض له الخليفة تدبير األمور برأيه واجتهاده دون 

 الرجوع إليه.

                                                  التنفيذ: هو الذي ينفذ أوامر الخليفة.                                                                                         * وزارة 

واسئلة االختبار تكون صح وخطأ واختر : السؤال في ورد اللقاءات الحية ،  تنبيه

 ، ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك . اإلجابة

 / هل يصح ان يتولى في وزارة التفويض اكثر من شخص ؟ ولماذا ؟ 174س

ب/ يصح ، وال يترتب على ذلك                    أ/  ال يصح ،لكي ال يختلفون

 اختالف 

يكون اثنان ، ويجوز أن   يكون في الدولة وزير واحد للتفويض يجب أن /175س

عضد  لم يعرف تعدد الوزراء إال في أواخر العهد العباسي زمن ,للتنفيذ كما مر معنا

                                                                                                                                                                  :الدولة

 ب/خاطئ                               أ/صحيح
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 هل يصح ان يتولى في وزارة التنفيذية اكثر من شخص ؟ ولماذا : /176س

                       أ/ نعم يصح ،النهم ينفذون اوامر الخليفة وال مجال لالختالف

 ب/ ال يصح ، لكي ال يختلفون 

 :  وردت كلمة وزير في موضعين من القرآن /177س
 ب/ خاطئ                                            أ/ صحيح

، والفضل  الرشيد من أشهر وزراء التفويض جعفر البرمكي وزير هارون /178س

                                            أ/ صحيحالمأمون :                                                               بن سهل وزير

 ب/ خاطئ
 
                                                                                          :مطلقة شبية بسلطة الخليفة إال في ثالثة أمور ، أذكرها   سلطة التفويض /179س

 الجواب :
 .فالخليفة يولي وليا للعهد وال يجوز ذلك للوزير:األول: والية العهد

 .وال يجوز لوزير أن يستقيل أي أن الخليفة يستعفي األمة من الخالفة :ثانيا: االستعفاء
 للخليفة أن يعزل من عينه الوزير, وليس للوزير أن يعزل من عينه أي :ثالثا: العزل

 .الخليفة

القيام بها وليس لوزير التنفيذ مثلها ، " يعني  يجوز لوزير التفويضمهام  /180س

                                                                        :ير التفويض"خاصة بوز مهام

                                                                                                                                                                                           الجواب :

                                    في المظالم                                                                                                                    مباشرة الحرب, والنظر -1

                                                                                                                                                                  الوالة االستبدال في تقليد -2

                                                       الجيوش وتدبير الحروب االنفراد بتسيير -3
التصرف في  -4                                                                                            

                                                                                         بيت مال المسلمين 
أن يكون وزير  أنه يجب -5                                                                       

 التفويض واحد بينما يجوز أن يكون وزير التنفيذ أكثر من وزير
 
                            التفويض :                                                                                                                     ما هي شروط وزير /181س

جامعا للشروط المطلوبة  يستوجب الماوردي من وزير التفويض أن يكون الجواب :

المعرفة بأمري  وهيويزيد في واحدة النسب,  في الخليفة ينقص عنه في واحدة وهي

 إشرافه . ليباشرهما بنفسه أو يختار من يباشرونهما تحت الحرب والخراج

 بخبرة في مجالي الحرب والخراج : وزير التفويض لماذا البد أن يتمتع /182س
 .أوال: الحروب تحتاج إلى إعداد جيوش  الجواب :
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بشئون  ثانيا: هذه الحروب تحتاج إلى صرف مالي البد أن يكون هذا الوزير يعرف

                                                                      ,الصرف المالي

                           تنفيذ  :                                                                                                                     ما هي شروط وزير ال /183س

 :الشروط  يراعى في وزير التنفيذ أن يتصف بثماني شروط ما هي هذه الجواب : 
عداوة  بعيدًا عن -4الطمع         قلة  -3         صدق اللهجة -2األمانة         -1

 يؤديه إلى الخليفة ذكورا إلى ما -5         الناس
 الحنكة -8                  األهواء أال يكون من أهل -7                  والفطنة الذكاء -6

 والتجربة إذا كان مما يحتاج الخليفة إلى رأيه ومشورته.

 لشرطه في االسالم هو "عمرو بن العاص لما ولي امارهأول من شَرط ا /184س
 : "مصر

 ب/خاطئ                               أ/صحيح
 
 :يميل أكثر المؤرخين الى القول /185س

الشرطة ، وتأسيس  ان معاويه بن أبي سفيان رضي هللا عنه  هو اول من استعمل

معاوية بن ابي سفيان الشرطة يرجع الى ماقبل عمر بن العاص رضي هللا عنه و

      وعمر رضي هللا عنهم :                                                                                                          رضي هللا عنه الى زمن ابي بكر

                                                                                                       ب/خاطئ                                                                أ/صحيح

 ورد هذا السؤال في اللقاءات الحية . *تنبيه :

عهد ابي بكر  عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه  كان اميرا على العسس في /186س

 : رضي هللا عنه
 ب/خاطئ                               أ/صحيح

 
 عمر بن الخطاب رضي هللا عنه تولى هو نفسه العسس : /187س

 ب/خاطئ                               أ/صحيح
 

                                                                                             الراشدين رضي هللا عنهم :     ان الشرطة وجدت في عهد الخلفاء يظهر /188س

                                                                                                                              ب/خاطئ                              أ/صحيح

 ورد هذا السؤال في اللقاءات الحية . *تنبيه :

باهل الكتاب مختلفة  / كانت عالقة الرسول صلى هللا عليه وسلم  189س

فالنصارى كانوا في المقام االول عند المسلمين :                                                 

 ب/خاطئ                               أ/صحيح
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                                                                                                                       جعل السالجقة ألنفسهم وزيرا  و للخليفة وزيرا :    /190س

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

وقد تم الجواب صحيح خالصة الحلقة الثامنة والسابعة تدل على أن  * تنبيه :

 أجمعوا على أن االجابة ) أ( وجميع الطلبه السابقين اإلجابة عبر النت  التأكد من

                                                    / أول خليفة أطلق على وزيره لقبا  هو:                                                                                          191س

 ج/الهادي                           ب/المهديح                     أ/السفا

دون أن يشتهر به فقد لقب  أول من أطلق على وزيره لقب ا ولكن المهدي /192س

                                                     :هللا يعقوب بن داوود األخ في وزيره

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

 :الخليفة الحاجب : هو "  وزير ولكن يقوم بالتنسيق بين الوزراء وبين /193س

"                                                                                                 

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

 العباسين دون مرتبة الوزير : ان مرتبة الحاجب لدى /194س

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

                                         / الذي تلقب بلقب ذي الرياستين هو :                                                                                            195س

 ب/ الفضل بن سهل                  هلأ/ الحسن بن س

                                                الذي تلقب بلقب ذي الكفايتين :                                                                                                 /196س

 بن سهلب/ الفضل أ/ الحسن بن سهل                 

 

الحسن بن  : ولقبذا الكفايتينسهل  الفضل بن جاء المأمون فلقب وزيره /197س

:                                    ":" ألنه جمع له بين السيف والقلمذا الرياستينسهل 

 ب/خاطئ                             أ/صحيح

 كيف يتم تعيين الوزير وعزله :  /198س

التعيين عن طريق مراسم معينه، حيث يكتب الخليفة باسم الشخص : كان الجواب 

الذي يتولى الوزارة، يحمله أميران من الدولة، ثم يؤدي الطاعة أمام الخليفة، 

 ويكون البسا  الثياب الرسمية التي تخص الوزراء.

والغالب في الوزارء أنهم ال يعزلون من وزاراتهم، وعادة ما تكون نهاية وزارتهم 
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 *تنبيهالقتل أو بالحبس.                                                            أما ب

واسئلة االختبار تكون صح وخطأ واختر : السؤال في ورد اللقاءات الحية ، 

 ، ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك . اإلجابة

                                                                                                           الخلفاء وضعفهم :  بقوةسلطة الوزير كانت تتأثر إلى حد بعيد  /199س

     ب/خاطئ                               أ/صحيح

                                                                                        كانت سلطة الخلفاء قوية:                           األول في العصرالعباسي  /200س 

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

 

                                               هـ بدأت تضعف شأن الوزارة:                                                                                   4في قرن   /201س

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

 

         :                                                                                                               االول ليس للوزراء سوى االسم : في العصر العباسي /202س

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

 

األلقاب  أواخر العهد العباسي وفي زمن الدولة الفاطمية ظهرت في /203س

:                                                                                          الفخمة

     ب/خاطئ                           أ/صحيح

  

" سعد الدولة, وأمين الملة,  وزير جالل الدولة لقب بألقاب كثيرة منها  /204س

ك " :                                                                                       وشرف المل

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

تكن سلطتهم تتعدى سلطة وزير التنفيذ فإن الفاطميين لم  رغم أن وزراء/205س

فخمة:                                                      الخلفاء أطلقوا عليهم ألقاب ا

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

في زمن المقتدر في عهد  :الهجري بلغت الوزارة في مطلع القرن الرابع/206س

من حيث األبهة والنفوذ وكثرة المال:                           عيد اابن الفرات شأنا ب

 ب/خاطئ                               أ/صحيح
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             واألشخاص:                                                                                          كانت الرواتب الوزراء تختلف باختالف العصور /207س

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

 

يسجنون:                                                                                                                   كان أكثر الوزراء ال يعزلون وإنما يقتلون أو /208س

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

:                                                                                                                      الفاطميين لم يتقيدوا بمذهب الوزير تقيدا تماما /209س

 ب/خاطئ                               أ/صحيح

 : عهد ظهرت فرقة الصائبة في /210س

 المأمون ب/أ/ المهدي                 

 

 

                                                    من أعمال الشرطة:                                                                                                             /211س

    أ/حفظ النظام          ب/حفظ األمن           ج/تنفيذ أوامر السلطات         

 د/جميع ما ذكر

                                   الذي ينفذ أحكام القاضي سواء تعزيزا أو حدا  : " صاحب الشرطة " :                                                                /212س

 ب / خاطئ                         صحيح أ /

            تنفيذية " للقضاء " :                                                                                                         تتبع الشرطة في مهامها ال /213س

 ب / خاطئ                            صحيح أ /

                                                                                                             تابعه للقضاء:                                          الشرطة في اصل /214س

 ب / خاطئ                                                                         صحيح أ /

ة في حفظ األمن المقصود بالشرطة : " الجنود الذين يعتمد عليهم الخليف /215س

                                                                                                             : "

 ب / خاطئ                            صحيح أ /

                                        ظهرت  الشرط في عهد الخلفاء الراشدين :                                                                                         /216س

 ب / خاطئ                            صحيح أ /

 

حق النظر في الجرائم متى انفصلت الشرطة عن القضاء وأصبح له  /217س
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 وإيقاع العقوبات : 

 ب/ في عهد الدولة األموية         أ/ في عهد الدولة العباسية

                                                    / إلى أي سلطات الدولة يتبعها صاحب الشرطة :                                                                                    218س

 ج/ السلطة القضائية        ب/ السلطة التنفيذيةا/ السلطة التشريعية      

من أهم صفات صاحب الشرطة : الحلم ، الهيبة ، دائم الصمت ، طويل  /219س

الفكرة ، شديد الفطنة ، ... ( :                                                                

 ب / خاطئ                                                                         صحيح أ /

, لتتبع اللصوص, وطلب أهل  العسس /220س نواة للشرطة وهو الطواف ليال 

                                                                                     :شرهم الفساد ومن يُخشى

 ب / خاطئ                                                                         صحيح أ /

                                                                                                                                                تابعه للقضاء:       الشرطة في اصل /221س

 ب / خاطئ                                                                         صحيح أ /

الحديث: هم األمن الداخلي هم الذين يتولون حراسة بالمفهوم  الشرطة /222س

واألقاليم من الداخل هؤالء هم الشرطة:                                       البلدان والواليات

           ب/ خاطئ                            أ/ صحيح
 
 ما هي مسميات صاحب الشرطة : /223س

أحيانا صاحب األحداث, ووظيفته تصبح حينئذ يسمى صاحب الشرطة  كان الجواب :

إذ عليه المحافظة على القانون والنظام, وعليه أيًضا  نصف حربية ونصف مدنية؛

  .بالقتال تأديب الثائرين وإخماد الفتن
 
بعمل إال بأمر  الشرطة في العهد األموي آلة تنفيذ فقط ال يقوم صاحبها /224س

      أ/ صحيح                                                  :               الخليفة أو األمير
           ب/ خاطئ                      

 
 العهد العباسي ازدادت سلطته وخاصة بعد انفصال الشرطة عنالشرطة في  /225س

     أ/ صحيح :               العقوبات القضاء وأصبح له حق النظر في الجرائم وإيقاع
           ب/ خاطئ                       

 
نباهتها  في دولة بني أمية باألندلس ونوعت إلى شرطة  الشرطة عظمت  /226س

      أ/ صحيح                                                             :  صغرى كبرى وشرطة
           ب/ خاطئ                      
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      :بها الشرطة ماهي واجباتهم و هذه الوظيفة التي يقومالشرطة أ /227س

والتجمعات في الطرق والسهر على  أوال: حفظ النظام وذلك بمنع الفوضى الجواب :

 .تنقالته المراكب, ومرافقة الخليفة أو األمير في
 .واللصوص ثانيا: حفظ األمن وذلك بمراقبة األشرار والدعار

فيها من  انات وأماكن الشرب واللعب, ومنع ما يقعثالثا: مراقبة المقاهي والح

 المخالفات, وقد تشارك الشرطة موظفي الحسبة في أخذ الناس بالصلوات ونحوها من
 .أمور الدين ونهيهم عن المنكرات وتأديبهم عليها

 .تعزير وتكريم إلى مقتل أو مصادرة أو حبس رابعا: تنفيذ أوامر السلطات من
احتاجوا إليها إذا القضاة حينما يصدرون أحكامهم  القضاة كلماخامسا: تنفيذ أوامر 

 .األحكام هنالك الشرطة تنفذ هذه
 .ذممهم سادسا: مساعدة عمال الخراج بإكراه المخلفين على دفع ما يستحق فيه

وسبب  سابعا: إدارة السجون واتخاذ سجل يذكر فيه أمر كل واحد من المساجين

  .سجنه

الوساطة " :                                                                                                     وزارة في عهد الحاكم " اسمصار يطلق على ال /228س

           ب/ خاطئ                            أ/ صحيح

                                                                                                 :المستنصر" / ضعف شأن الوزراء في عهد الفاطميين" منذ عهد 229س

           ب/ خاطئ                            أ/ صحيح

 الذي قضى على دولة الفاطمية وأسس دولة المماليك األيوبية"صالح /230س

" :                             الناصرالدين يوسف بن أيوب الذي لقب نفسه بالملك 

           ب/ خاطئ                            أ/ صحيح

يصحب السلطان في حروبه وأسفاره وليتسنى  وزير الصحبة هو " الذي /231س

للوزير األصلي القيام بأمور الدولة " :                                                      

           ب/ خاطئ                            أ/ صحيح

 

األمويون على سياسة الخلفاء الراشدين في اختيار الوالة من  / سار 232س

  : العرب

 ب / خاطئ                        صحيح أ /

 في العصر العباسي األول: /233س

                                                                                                                                                                                   أ / كان نظام الحكم مركزي ا

  ب /تقلص نفوذ العمال
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                                                        كان تعيين الموظفين حسب التخصص ج /

د /جميع ما                                                                                                

 ذكر

                                         وظيفة الحاجب:                                                                                                                 /234س

                                            أ/تنظيم مقابلة المراجعين للخليفة                                                                                             

                                                                                                                          ب/حجب الخليفة عن الناس                             

                                                ج/ترتيب الناس حسب المركز االجتماعي                                                                                           

 د/جميع ما ذكر

 من وظائف الحاجب :  /235س

 أ/ فتح باب الخليفة وغلقه عن الناس

 ب/ تنظيم مقابلة المراجعين للخليفة

                                                             ج/ ترتيب دخول الناس على الخليفة حسب مراكزهم االجتماعية                                                        

 د/ جميع ما ذكر

 كيف يتم تعيين الوالة :  /236س

كان الخليفة يكتب كتابا  ويسمى التقليد أو العهد  ويذكر فيه اسم الوالي، واسم  

 *تنبيه :البلد المعين عليه، وكلمات تبين مهامه، وأهم وصايا الخليفة للوالي. 

 ، واسئلة االختبار تكون صح وخطأ واختر اإلجابةالسؤال في ورد اللقاءات الحية 

 ، ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك .

كانت سياسة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه   تهدف إلي تحري العدل بين  /237س

                 أ/صحيح                           الرعية:                                                   

                                  ب/خاطئ                                                                                                                       

 ) أ(خالصة الحلقة تدل على أن الجواب  * تنبيه :

                                              أنواع الواليات إمارة عامة وإمارة خاصة:                                                                                       /238س

 ب/خاطئ                 أ/صحيح

                                                                                                                                  من أنواع الوالية في الحضارة اإلسالمية :       /239س

أ/ إمارة المناطق                                ب/ إمارة الحدود                               

 ج/ إمارة عامة    

 :نوعيناإلمارة  /240س
كبرى وصغرى                     ج/ استكفاء ب/                   أ/ عامة وخاصة
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 وخاصة
 

                                     كان من أبرز الحجاب في الدولة العباسية وتسبب في نكبة البرامكة:                                                                /241س

 ج/الفضل بن الربيعأ/أبو سلمة الخالل               ب/يعقوب بن داوود                

              الربيع في عهد الرشيد :                                                                                                        ن ابرز الحجاب الفضل بنم /242س

      ب/خاطئ                        صحيح/أ

لى كل والية عامالً أو كان الخليفة يدير األمور في عاصمة دولته ويعين ع /243س

               والياً يقوم مقامه في إدارة شؤونها:                                                                                           

 ب/خاطئ                                أ/صحيح

لخليفة لمن يختاره من رجاله إمارة االستكفاء أو التفويض هي التي يعقدها ا /244س

                        أ/صحيحاألكفاء:                                                                                

 ب/خاطئ     

                                     / لم يمر على التاريخ االسالمي اتساع رقعته كأتساعه في العهد االموي :                                                           245س

 ب/خاطئ                             أ/صحيح

  ليه وسلم " مصر  " :                                                                                                          كانت من الواليات في عهد النبي صلى هللا ع /246س 

 ب/خاطئ     أ/صحيح                        

                                                                      كانت من الواليات في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  " مصر  " :                   /247س 

 ب/خاطئ                             أ/صحيح

المقصود بالحاجب هو : " الذي يحجب الناس عن الخليفة وينظم الدخول  /248س

                        أ/صحيح            عليه " :                                                                   

 ب/خاطئ     

 يكون : من شروط الحاجب ان /249س

 ذكر ج/ جميع ما                 رفيقا بالناس ب/             أ/ مبتسما

 أقسام االماره العامة : /250س

 ما ذكرج/ جميع أ/ استكفاء                       ب/ استيالء                      

                                     متى ظهر منصب الحجابة ولماذا :                                                                                                  /251س

ب / في عهد                     أ/ في عهد الدولة األموية ، وذلك خوفاً على أنفسهم
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 لدولة العباسية ، وذلك خوفاً على أنفسهما

 

                                المقصود بوزارة السيف: " اإلشراف على قيادة الجيوش وتنظيم الجند " :                                                              /252س 

 ب/خاطئ                             أ/صحيح

 

مقصود بوزارة القلم : " اإلشراف على الوظائف المدنية الخاصة بالدولة" ال /253س

                                                                                               :

 ب/خاطئ                             أ/صحيح

 

   و أمارات :                                                                                                                   كانت البالد الخاضعة للعرب تقسم إلى واليات  أ /254س

 ب/خاطئ                             أ/صحيح

 

                                                                                       المقصود بالثغور : "  مناطق الحدود للدولة " :                                    /255س

 ب/خاطئ                             أ/صحيح

 

                                               عدد أنواع الواليات :                                                                                                     /256س

 الجواب : 

 * إمارة عامة: تكون للوالي فيها سلطة شاملة. 

* إمارة خاصة: وكان سلطة الوالي أو األمير فيها خاصة، فليس له حق التدخل في 

ؤال في الس *تنبيه :                                     القضاء، أو الخراج... ونحوها.     

ووضعته  واسئلة االختبار تكون صح وخطأ واختر اإلجابة ،ورد اللقاءات الحية ، 

 في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك .

 

                                          عدد أقسام اإلمارة العامة :                                                                                                    /257س

  الجواب :

 * إمارة استكفاء: يتولى األمير الوالية بعقد عن اختيار من الخليفة. 

                                         * إمارة استيالء: يستولي شخص على اإلمارة فيعقدها الخليفة له مكرهاً.                                                           

، واسئلة االختبار تكون صح وخطأ واختر : السؤال في ورد اللقاءات الحية  *تنبيه

 ه في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك .ووضعت اإلجابة ،

                                              إمارة اإلستيالء : هي التي يعقدها الخليفة وهو مكره عليها :                                                                     /258س

 ب/ خاطئ                                    ا/ صحيح

       سائر الرتب في عهد الدولة :                                                                                                    ارتفعت مرتبة الحاجب على /259س

 ج/ الفاطمية                   ب/ األمويةأ/ العباسية                
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                                           قسمت الواليات في زمن الخلفاء الراشدين إلى :                                                                                   /260س

(  13ج/ )                    ( والية 12ب/ ) ( والية                      14أ/ ) 

 ية وال

                                        الواليات في زمن االمويين الى  :                                                                                               بلغ عدد /261س

  ( واليات 5ج/ ) ( واليات              4( واليات              ب/ )  6أ/ ) 

             :                                                                                                                              زمن االمويين اشهر امارة االستكفاء في /262س

د/ جميع أ/ مصر               ب/ العراق                 ج/ خرسان                 
 ما ذكر

                       زمن العباسيين  :                                                                                                              من اشهر امارة االستكفاء /263س

ج / ابن           أ/ االغالبة في افريقا                ب/  ابن طاهر في خرسان     
 د/ جميع ما ذكرطولون في مصر               

                                                        من اشهر امارة االستيالء :                                                                                                     /264س

الحمدانية              ب/ البويهية           ج/ كرمان الجزناوية             ا/ الدولة
 هـ / جميع ما ذكرد/ االخشيدية             

                                           تكون سلطة االمير فيها على :                                                                                  االمارة الخاصة هي التي  /265س

أ/ تدبير الجيش              ب/ سياسة الرعية                ج/ حماية السكان                  
 د/ جميع ما ذكر

 
 

  : الوالي يتم / كان عزل 266س

                                                                                                                                          أ / بالكتابة إليه وإبالغه بصرفه عن الخدمة

  نقله إلى مكان أخر ب/

                                                                                                                     ج /تسليم األمير الجديد كتاب العزل

 د /جميع ما ذكر                  

على الصدقات ولهم نصيب عماال  النبي صلى هللا عليه وسلم  كان عمال/  267س

  : مما يجمعون

 ب / خاطئ                          صحيح أ /

 عليه وسلم نصيب مما في عهد النبي صلى هللا لعمال الصدقةكان  /268س

يجمعون :                                                                                                 

 ب/ خاطئ                           أ/ صحيح
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وضعت على الفرق في بداية السؤال  الفرق السؤال نفس اللي قبله لكن * تنبيه :

 السؤال . اللي في بدايةخط 

 راتب لعامله على مكة: / وضع النبي  صلى هللا عليه وسلم أول 269س

         معاذ بن جبل رضي هللا عنه ب /             يد رضي هللا عنه عتاب بن أس أ/

 ج /سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه      

                                                                                                           أول من وضع الدواوين في الدولة اإلسالمية الخليفة:              /270س

                عمر بن الخطاب رضي هللا عنه   ب/أبو بكر الصديق رضي هللا عنه              أ /

 ج/ عثمان بن عفان رضي هللا عنه 

 هو : أول من أنشأ الدواوين  /271س

                    ب/ عمر بن الخطاب رضي هللا عنهأ/ النبي صلى هللا عليه وسلم                

 ج/ أبو جعفر المنصور

                           / من صفات اإلمارة المستقلة في العصر العباسي أنها :                                                                            272س

                                                                             أ/تدعو للخليفة على المنابر                                                                                                   

                                                                                                                                              ب/تضرب السكة باسمه                 

                                                          ج/ترسل إليه ماالً معيناً في السنة                                                                                 

 د/جميع ما ذكر

تم إنشاء ديوان الجند لترتيب  رضي هللا عنه / في عهد عمر بن الخطاب  273س

أعطيات المحاربين:                                                                           

 ب/خاطئ                      أ/صحيح

                                                   من مهام األمير في الدولة األموية:                                                                                             /274س

صالح الجسور وعمارة أ/تعيين العمال            ب/جباية األموال                 ج/إ

 د/جميع ما ذكرالبالد                    

                                                زاد نفوذ البرامكة في عهد الخليفة العباسي:                                                                                    /275س

ب/المهدي                                                            أ/أبو جعفر المنصور 

 ج/الرشيد

كان الخليفة إذا ولى أميراً على جهة ما كتب إليه بذلك كتاباً يسمي التقليد أو  /276س

أ/ العهد:                                                                                      

 ب/خاطئ                                حصحي
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                                            / من أنواع الدواوين في الحضارة اإلسالمية :                                                                                    277س

  ج/ ديوان الخراج             أ/ ديوان الشعر          ب/ ديوان المكتبات 

 في أي عصر ظهر البرامكه : /278س

 ب/ األموي                     أ/ العباسي 

ظهر البرامكه " في العصر العباسي وقضى عليهم الخليفة هارون الرشيد "  /279س

                           أ/ صحيح:                                                                                         

 ب/خاطئ     

                                                   " الحجاج بن يوسف الثقفي  " والي من والة الدولة األموية :                                                                      /280س

 ب/خاطئ                                أ/ صحيح

         على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم :                                                                                            كيف كان إدارة الواليات /281س

كان النبي صلى هللا عليه وسلم ينيب عنه عمال على القبائل والمدن   الجواب :

                                       يشرفون على أمورها .                              

واسئلة االختبار تكون صح وخطأ واختر : السؤال في ورد اللقاءات الحية ،  *تنبيه

 ، ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك .        اإلجابة

 

وظيفة العمال على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم " اإلمامة في الصالة   /282س

أ/ وجمع الصدقات " :                                                                            

 ب/خاطئ                                صحيح

 

كان لعمال الصدقة على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم نصيب مما يجمعون  /283س

                                            :                                                           

 ب/خاطئ                                أ/ صحيح

 

                                           مثل للواليات في عهد الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم:                                                                            /284س

ا/ مكة          ب/ الطائف             ج/ صنعاء               د/ حضرموت           هـ 

 و / جميع ما ذكرخراسان              /

 

                                                        من واليات الدولة اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب األندلس:                                                /285س

      ب/خاطئأ/ صحيح                           

 / مثل لوالة من الدولة العباسية : 286س

 ب/ الحجاج الثقفي                             أ/ جعفر بن يحيى البرمكي
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 عنه من والته:                                                                                                 تحدث بإيجاز عن موقف عمر بن الخطاب رضي هللا  /287س

كان عمر بن الخطاب يوصي والته باإلحسان إلى الرعية  وكان يقوم   الجواب :

تابعة بمحاسبتهم. وأحيانا كان يخرج من المدينة لمراقبة والتها                  وم

                                                       أحوال الرعية.                                                                                                                

اختر واسئلة االختبار تكون صح وخطأ و: السؤال في ورد اللقاءات الحية ،  *تنبيه

 ، ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك .        اإلجابة

 
 

                 واليا  على الكوفة:                                                                                                            رضي هللا عنهعين عمر  /288س

              ب/عمار بن ياسر رضي هللا عنهأ/معاوية بن أبي سفيان  رضي هللا عنه            

  عنهج/سعد بن أبي وقاص رضي هللا

واجمع الطلبه  وجدته في النتالجواب لم يذكر في المذكرة والملخص  * تنبيه :

 . في اجابتهم عليهالسابقين 

 / من هو من انشىء بيت المال : 289س

 ب/ عثمان بن عفان رضي هللا عنه               أ/ عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

 : بأي لغة كانت تكتب الدواوين قبل أن تعرب /290س

د/ جميع أ/فارسيه       ب/ اليونانيه            ج/ كل مدينه على حسب لغتها          

 * تنبيه :                                                                                  ما ذكر

 ) ج( .لو حذف جميع ما ذكر ، يكون الجواب 

يكون فيها الديوان : " مثال: العراق باللغة  كانت تكتب بلغة المنطقة التي /291س

أ/ الفارسية، والشام باللغة الرومية، ومصر اللغة القبطية " :                       

 ب/ خاطئ                          صحيح

ما المقصود بالدواوين :" المكان الذي يتم فيه تدوين األعمال واألموال   /292س

أ/ " :                                                                 والقائمين بها وعليها

 ب/ خاطئ                          صحيح

من األمثلة على الدواوين : " ديوان الجند، ديوان الخراج، ديوان  /293س

                          البريد)الرسائل(، ديوان الخاتم " :                                               

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح
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الدولة الرئيسية إلى عهد الخليفة  يعود تنظيم العطاء وهو أحد نفقات /294س

 :   بن الخطاب رضي هللا عنهعمر
 ب/ خاطئ                                         أ/ صحيح

 

الخطاب رضي هللا عنه ديوان العطاء  عمر بنمن الدواوين التي انشاها  /295س

 ودويوان الجند : 
 ب/ خاطئ                                         أ/ صحيح

 
 الذي اشار على عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بانشاء ديوان العطاء هو /296س
: 

 ي هللا عنهرض ب/ هشام بن الوليد بن المغيره            رضي هللا عنه   أ/ ابا هريره
 رضي هللا عنه  ج/ عمر بن العاص                  

 

 :  زمن االمويين من اشهر الدواوين التى عرفت في /297س
                  ج/ ديوان الرسائل الخراج               ب/ ديوان             أ/ ديوان الجند

 جميع ماذكر /د

 من هو أول من وضع ديوان الخاتم  :  /298س

 ب/ عبدالملك بن مروان                    أ/  معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه

المقصود بديوان الخاتم : " أي ختم الرسائل، فقد كانت الرسالة تطوى  /299س

ويلصق على طرفها الشمع أو الطين األحمر، ثم يطبع عليها ختم الخالفة، وتترك 

                                                                                                                                     حتى تجف " :                         

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

 

 عدد اختصاصات صاحب الرسائل :  /300س

 أ/ التوقيع على الرسائل 

 واردةب/ النظر في الرسائل ال

 ج / الجواب على الرسائل

 د / التدقيق في مضمون الرسائل ومالحظة األلقاب فيها

 هـ/ متابعة سعاة البريد

                                                                        و/ النظر في أبراج حمام البريد                                                                                                

 ز/ جميع ما ذكر

 : اداب صاحب الرسائل من /301س
  أ/ صبيح الوجه

 اللسان ب/ فصيح االلفاظ طلق
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 حليما ج/ اصيال في قومه وقورا
  د/ جميع ما ذكر

 
على الرسائل الموجهه الى جميع  من اختصاصات صاحب الرسائل التوقيع/302س

 : والموظفين في كل مايتعلق بشئون الدولةالواليات 
 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

 
  العباسي حل ديوان التوقيع محل ديوان الخاتم في اول العهد/303س

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

  أول ديوان أنشئ في اإلسالم ديوان اإلنشاء /304س
 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

مجلس الوزراء في عهدنا:                                                                                             شبه ديوان الرسائل في عهدهم بديوان رئاسة /305س

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

موارد بيت المال في الحضارة اإلسالمية :"  الخراج، الفيء، الغنيمة،  /306س

الزكاة، الجزية، الركاز)المعادن(، العشر، أموال ال مستحق لها " :                     

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

 :   من موارد بيت المال /307س
الغنيمة والفيء ج/                 الزكاة والجزية/ب               ا/ الخراج والعشر

 جميع ما ذكر /د                   والركاز

 

ا المقصود بالخراج : " مقدار من المال أو الحاصالت يفرض على  /308س

األراضي التي صولح عليها المشركين " :                                                            

 ب/ خاطئ                          صحيحأ/ 

 

 كيف كان يستوفى الخراج :   /309س

 أ/ أما مبلغاً من المال. 

                                               ب/  أو حصة معينة مما تنجه األرض.                                                                                             

 ج/ جميع ما ذكر

 

مقدار الخراج ثابت او متغير : " مقدار الخراج غير ثابت يرتفع حينا ويقل   /310س

                          أ/ صحيححينا بحسي االسعار واالزمنة وحاجة الدولة " :                                 

 ب/ خاطئ
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 مقدار الخراج :   /311س

 ب/ثابت                              أ/متغير

 متى يجبى الخراج :  /312س 

 ب/ قبل جني المحصول                  أ/ بعد جني المحصول

                                    المقصود بالعشر : "  ضريبة على األرض مقداره عشر غلتها " :                                                                      /313س

 ب/ خاطئ                                 أ/ صحيح

 الفارسية : تأثر العباسيون بالنظم اإلدارية /314س
    ب/ خاطئ                              أ/ صحيح

 

خلفاء بني العباس وترأس مجلس  الخليفة الذي انفرد من بين سائر /315س

 ديوان المظالم بنفسه :
  المأمون /ج                 أ / الرشيد                   ب / المنصور

 
 فصل معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه ،  الصوافي عن بيت المال /316س

 وجعلها للخليفة :
 ب/ خاطئ                                 أ/ صحيح

 

 : هو المفتوحة الذي استن الملكية العامة لألرض /317س
               ب/ عمربن الخطاب رضي هللا عنهأبو بكر الصديق رضي هللا عنه                أ/

 ج/ علي بن أبي طالب رضي هللا 

 
 : محصولهم فرض النبي على يهود خيبر نصف /318س

 ب/ خاطئ                                 أ/ صحيح

 
 : اليهود هومحصول  الصحابي الذي بعثه النبي لتقسيم /319س

ب/ زيد بن ثابت رضي هللا عنه                         أ/عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه
 ج/ خالد بن الوليد رضي هللا عنه 

 
 في عصر الرشيد : الذي وضع كتاب الخراج /320س

                              يوسف ب/ القاضي أبو                               أ/يحي البرمكي
 سهل ج/الفضل بن
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                          الدواوين :                                                                                                                    من االثار الذي تركه تعريب /321س

أ/ اصبحت لغة الدواوين اللغة العربية                ب/ ساعد على تقلص نفوذ غير 

 ماذكرج/ جميع العرب               

                  :                                                                                                                              من اهم الدواوين في العهد العباسي /322س

ج/ ديوان النظر في    أ/ ديوان العزيز                     ب/ ديوان االذمة                

 د/ جميع ماذكرالمظالم                
 

                                    واألذمة والمظلم ظهرت في العهد األموي :                                                                                        ديوان العزيز /323س

                     ب/ خاطئ                                                                                                                         ا/ صحيح          

 في العهد العباسي  *الصحيح

 : هي السنه السنه للخراج /324س
 ب/ القمرية                            أ/الشمسيه

 

الملك وعين  الذي أنشأ بيت المال عمر بن الخطاب باقتراح هشام بن عبد /325س

                          أ/ صحيح                                                              :عبد هللا بن األرقم

 ب/ خاطئ

 

                                                                                                                     العربية :                       من مدلوالت الزكاة في اللغة /326س

للمال                       للزوج                        ب/ انها تزكية وتطهير أ/  انها تزكية وتطهير

 ج/ جميع ما ذكر

بلغ من المال يدفعه أهل الذمة مقابل حماية المقصود بعبارة : "م /327س

المسلمين لهم " هي :                                                                                   

 ج/ الجزيةأ/ الغنيمة                      ب/ العطاء                           

            يسمى " فيء " :                                                                                                                / كل ما وصل للمسلمين بدون قتال 328س

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

                                                                                                 من أول من فرض العشور :                                                  /329س

ب/ علي بن أبي طالب                           أ/ عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

 رضي هللا عنه
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المشركين للمسلمين عفوا من غير  الفيء هو كل مال سهل وصل من /330س

 : ل فيهقتال ويدخ

د/ جميع ما                    ج/ الجزية                ب/ العشر             أ/ الخراج

 ذكر

 

                                               مصادر الزكاة : " زكاة المواشي، النقد، التجارة، المعادن، الزرع " :                                                              /331س

 ب/ خاطئ                           أ/ صحيح

                                                           مصادر الزكاة  :                                                                                                               /332س

 ب/ سته                   ج/ سبعه              خمسها/ 

 : اصل كلمة زكاة /333س

 ج/ التطهير                               ب/ الثناء الجميل             الشيء أ/ زكاء

 د/جميع ما ذكر

 

العاملين على الصدقات  هم: " الذين يتولون جمعها وتوزيعها على  /334س

مستحقيها " :                                                                               

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

 

حماية  عرف الجزية : "  مبلغ من المال يدفعه أهل الذمة مقابل /335س

المسلمين لهم " :                                                                             

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

 

                                                                ما هو مقدار الجزية :                                                                                         /336س

  الجواب :

 على الفقراء.  12على متوسطي الحال،  24على األغنياء،  48* 

                                              *ولم تكن تؤخذ من النساء واألطفال أو من ال يستطيع دفعها.                                                                      

واسئلة االختبار تكون صح وخطأ واختر : السؤال في ورد اللقاءات الحية ،  *تنبيه

 ، ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك . اإلجابة

                                                                                                   المقصود بالغنيمة: " ما يكسبه المسلمون في الحرب " :                   /337س

 ب/ خاطئ                                       أ/ صحيح



 

222 
 

 عدد أنواع الغنيمة.  /338س

 أ/ أسرى

 ب/ سبي )نساء وأطفال(

 ج/ األراضي)وعادة ما كان يفرض عليها الخراج( 

 ألموالد/ ا

 هـ / جميع ما ذكر

                                    عدد قسام الغنيمة:                                                                                                             /339س

ج/               ( أقسام             5ب/ )                          ( أقسام 4ا/ ) 

 ستة أقسام 

 : من اقسام الغنيمة /340س

 ج/ جميع                   ب/ االراضين واالموال                     ا/ السري والسبي

 ماذكر

 المقصود بالعشور : " ضرائب تفرض على التجارة " :  /341س

 ب/ خاطئ                                         أ/ صحيح
 

إطار بيت المال  أخرج عثمان بن عفان رضي هللا عنه الزكاة من /342س

 والحج : ليتصرف بها المسلم حرا وفريضة عليه شأنها في ذلك شأن الصالة
 ب/ خاطئ                                         أ/ صحيح

 
 الجزية : المسلمون أول من وضع /343س

              ب/ خاطئأ/ صحيح                            
 قبلهم وضعها اليونان ألن من

 
 / الذي بين مقدار الجزية /344س

            ب/عمر بن الخطاب رضي هللا عنهأ / أبو بكر رضي هللا عنه               
 عفان رضي هللا عنه  ج / عثمان بن 
 

  وضعها الجزية من محدثات االسالم وقد /345س
  ج/ جميعهم             اليونان/ب           أ/ الرومان

 

  :العربية اللغة في الزكاة للفظ المدلوالت ماهي  /346س
 مدلول مزودج :  لها العربية اللغة في الزكاةالجواب :
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أنها تزكية وتنمية للمال " فلها هدف  الثاني :أنها تزكية وتطهير للزوج ،  األول :
  روحي تعبدي  ، ولها هدف اقتصادي فقهي " 

 

 :تزكية المال لها هدف /347س
ج/ جميع                        فقهي قتصادي  ب/ روحي تعبدي                أ/ 

 ماذكر
 

األموي ظهر تغير واضح على النظام المالي في االمبراطورية  منذ االعهد /348س

 االسالمية :

 ب/ خاطئ                                         أ/ صحيح

 

                                                 من موارد بيت المال :                                                                                                          /349س

  صحيح ج/ جميع ما ذكرأ/ ألزكاة                        ب/ الخراج                    

 من مصادر بيت الزكاة: /350س

أ/الزكاة              ب / الخراج           ج / الجزية               د/ المكوث 

 هـ / جميع ما ذكرالعشور أو" ضرائب الجمارك "               

                             المقصود بدار الضرب : " دار خاصة لصناعه النقود " :                                                                             /351س

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

 من هو أول من عرب النقود : /352س

 ب/ الحجاج الثقفي                  أ/عبدالملك بن مروان

 في الدولة األموية في عهد من ضربت النقود العربية  :  /353س

 ب/ الحجاج الثقفي                  أ/عبدالملك بن مروان

                                           من هو أول من عرب الدواوين والنقود :                                                                              /354س

 ب/ الحجاج الثقفي                  أ/عبدالملك بن مروان

 

                                       أنواع المعادن :                                                                                                               /355س

د/ ال                 ج/ ) أ + ب (أ/ ظاهره                ب/ باطنه                 

 شي مما ذكر
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                                                      من أمثلة المعادن الظاهرة : الملح والكحول  :                                                                                   /356س

     ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

                                                   من أمثلة المعادن الباطنة : الذهب والحديد والنحاس :                                                                            /357س

     ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

تخّمس هذه المعادن خمسة أجزاء ، الجزء األول لبيت المال ، والباقي  /358س

                                                          يأخذها من اكتشف هذا المعدن  :   

     ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

                        المسلمين في الحرب  " غنائم " :                                                                                               ما يكسبه  /359س

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

 أنواع الغنائم : /360س

ج/ األسرى                 د /  أ/ األراضي                  ب/ المال             

 هـ / جميع ما ذكرالسبي                

                                             عدد أنواع المعادن، ومثل لكل نوع :                                                                                              /361س

 الجواب : 

 * معادن ظاهرة: كالملح، والنفط. 

                                                       * معادن باطنة: الذهب، النحاس.                                                                                                

ة االختبار تكون صح وخطأ واختر واسئل: السؤال في ورد اللقاءات الحية ،  تنبيه

 ، ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك . اإلجابة

 

المقصود بغلة المستغالت : " هو ما يجبى لبيت المال على كل ما بناه  /362س

الناس في أرض السلطان، فيؤدون عنها أجرة. مثل األسواق                 

                                                                                                                                              والمنازل والطواحين " :    

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

 

المقصود بغلة دار الضرب : " ما يخصص لبيت المال من األموال التي  /363س

 الضرب" :  يسكها دار

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

                                  المقصود بدار الضرب : مثل البنك أو المصرف  :                                                                                    /364س

     ب/ خاطئ                     صحيح /أ
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يُقال أنه كان يؤخذ جزء مما يسكه ويصنعه " دار الضرب " ،  من  /365س

                                 أموال ويعطى بيت المال ":                                                                                                     

     طئب/ خا                     أ/ صحيح

                                          من موارد بيت المال األموال التي ليس لها مستحق  :                                                                               /366س

     ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

 

                                                                                                                                        عدد طرق جباية الخراج :       /367س

 الجواب :

* طريقة مباشرة بأن يعين الخليفة شخص يجمع الخراج يعرف باسم صاحب 

 الخراج. 

لتزام بتأدية خراج منطقة معينة، * طريقة االلتزام: أن يقوم شخص محدد باال

 فيؤخذ الخليفة منه مقدار معين من المال أو الحاصالت على هذه المنطقة. 

* طريقة المقاسمة: وهي إحصاء أموال الوالة بعد عزلهم، ثم يلزمون بدفع نصف 

األموال التي جمعوها أثناء واليتهم.                                                   

واسئلة االختبار تكون صح وخطأ واختر : السؤال في ورد اللقاءات الحية ،  نبيهت

 ، ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك . اإلجابة

الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  طريقة المقاسمة هو نظام وضعه /368س

 : 
 ب/ خاطئ                                  أ/ صحيح

 

                                                                      طرق جباية الخراج : هناك ثالث طرق :                                                                                            /369س

  الجواب :

أو األمير أو الوالي شخص يُطلق الطريقة األولى :المباشرة : أن يرسل الحاكم  /1

عليه صاحب الخراج أو المتكفل بجباية الخراج ، فيذهب إلى المزارع أو أماكن 

 األراضي ويأخذ منهم الخراج ، والخراج نوعين : إما مال أو غلة مثل" ثمار " .

الطريقة الثانية : التضمين أو االلتزام : وهو أن الحاكم أو الوالي يعطي شخصا  /2

أو منطقة محددة ويطلب منه أن يتكفل هو بالخراج ، فيلتزم للدولة بخراج أرضا 

 هذه المنطقة فيعطيها كل سنة جزء ما انتجته من ثمار ونحوه .

الطريقة الثالثة : المقاسمة : وهي مقاسمة األموال أو ما حصل عليه الوالي  /3

لتي كانت مع الوالي من أموال أثناء واليته / فقد كانوا في العادة يحصون األموال ا

قبل واليته وبعد أن يصبح واليا ثم يقاسمون هذه األموال التي حصل عليها فما زاد 
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 تنبيهعن راتبه أخذوه .                                                                   

واسئلة االختبار تكون صح وقد ورد اللقاءات الحية ،  السؤال نفس السابق: 

، ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك ،  وخطأ واختر اإلجابة

 ولوجود بعض اإلضافات فيه عن الذي قبله .

 

 مثل ألوجه صرف موارد بيت المال ) مصروفات بيت المال( :   /370س

 أ/ رواتب الخليفة، ورواتب الموظفين 

 ب/ العطاءات 

 ج/ اإلنفاق على الجيش 

                                       العمرانية                                                                                                                    د/ اإلصالحات 

 هـ/ جميع ما ذكر

صرف موارد بيت المال ؟ مصروفات بيت المال ؟ أين تصرف موارد بيت  /371س

 المال ؟

تصرف للمسلمين وأمور الدولة بشكل عام ، كرواتب للجند والقضاة  الجواب : 

 ونفقات الخليفة واصالح الطرق ونحوها .

استعمالها إجباريا هو عبد الملك بن  أول من سك النقود العربية وجعل /372س

 مروان :
 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

 

نقود في اإلسالم عمر بن الخطاب) ال يذكر المقريظي أن أول من ضرب /373س

 ( :18سنة 
 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

 

                                                                        الدينار لفظ التيني :                                                                                                          /374س

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

                      المعادن الباطنة  :                                                                                                            لح والقار والنفط من/ الكحل والم 375س

                                                                                                                                                            ب/ خاطئأ/ صحيح                     

 * هي من المعادن الظاهرة
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  : الحضارة اإلسالمية في نشر عدة مفاهيم ساهمت /376س
                                                                                  أ / انتشار اللغة العربية

ب / اختالط                                                                                               
  والمصاهرة العرب جنسي ا بالزواج

                 الديانة ج /الحكم العربي واستئثار العناصر العربية بقوة الحكم وشرف
جميع ما  د /                                                                                                  

 ذكر
 

 ما هو أثر هؤالء العرب على هذه المناطق بإيجاز : /377س

 أ/نشروا اإلسالم ، وازدهرت هذه المناطق بانتشار اإلسالم فيها 
 ب/ نشروا اللغة العربية 

 ج/ بعض العرب اختلطوا بهم وتزاوجوا من غير العرب 
 د/ تحول الحكم فيها إلى الحكم العربي

 هـ/ جميع ما ذكر
 

عن الذي قبله ،  بعض اإلضافات فيهالسؤال نفس السابق ، ولوجود تنبيه : 
 وضعته ألهميته .

 

                                                                                                         طبقات المجتمعات اإلسالمية كانت مغلقة :                            /378س

  ب/ خاطئ  أ/ صحيح                   
 

                                                                طبقات المجتمعات اإلسالمية كانت منفتحه :                                                                     /379س

  ب/ خاطئ                     أ/ صحيح
 

الطبقات االجتماعية االسالمية طبقات تمر بمتغيرات اجتماعية  كانت /380س

 عصر وتموت باالخر : وتتعايش معها فتنشا في
 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح 
 

 تكثر من القبائل العربية :  كانت الهجرات /381س

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح
 

طبقات المجتمعات اإلسالمية تتميز " باالنفتاح ولم يقم على العرب فقط  /382س

فقد دخل فيه غير العرب ، لدرجة أن بعض العرب تزاوجوا من غيرهم وصار 
يحتكره فقط العرب ، بل ساهم غير  بينهم مصاهرة ، فهذا يدل أنه مجتمع منفتح ال

 العرب في الحضارة اإلسالمية " : 
 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح
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العرب ظهروا من الجزيرة العربية أيام الفتوحات واستقروا في ما يسمى  /383س

         " مناطق الفتح "  :                                                                  
 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

 

من أمثلة مناطق الفتح : الشام ومصر وبالد المغرب والعراق وبالد  /384س

فارس واألندلس  :                                                                                         
 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

 

                                                                                               : / كانت اسبانيا من الواليات االسالميه في عهد الخلفاء الراشدين 385س

  ب/ خاطئأ/ صحيح                     
 

ي :                                                                                                               / كانت اسبانيا من الواليات االسالميه في العهد األمو 386س

 ب/ خاطئ                      أ/ صحيح
 

" المستعمرين " : مصطلح ظهر في األندلس ويعني " األسبان اللذين  /387س

                                                        تعلموا العربية ":                    
 ب/ خاطئ                      أ/ صحيح

 

                                      المقصود بالمسكوكات : " النقود " :                                                                                             /388س

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح
 

                                               المقصود بالمسكوكات : " النقود والعمالت " :                                                                                    /389س

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح
 

 أهمية المسكوكات كمصدر من مصادر الحضارة اإلسالمية :   /390س

 أ/ تكشف عن الحالة االقتصادية. 
 ب/ تعطي فكرة عن الحاكم وألقابه ونفوذه 

 ج/تصحيح بعض األخطاء التاريخية الواقعة في المؤلفات 
 لمؤلفات التاريخيةد/ تشتمل على معلومات جديدة لم يرد لها ذكر في ا

 هـ / جميع ما ذكر
 

                                                    عبد الملك بن مروان من أي عهد :                                                                                                /391س

 ب/ من عهد الدولة العباسية                                أ/ من عهد الدولة األموية
 

العملة التي كان يتداولها المسلمون قبل مجيء عبد الملك بن مروان "  /392س

الدرهم الفارسي " الساساني " ، الدينار البيزنطي أو الرومي أو الالتيني ، وكان 
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                                                                                                              الدرهم فضي ، والدينار ذهبي  " :                                 
 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

 

 كيف عّربها عبد الملك بن مروان " أي النقود "  :  /393س

ية ، فلما جاء كانت النقود فيها شيء من الصليب وعبارات غير عرب الجواب :
عبد الملك بن مروان كتب فيها عبارات عربية مثل " ال إله إال هللا " أو اسم 

 الخليفة ، وأزال الصليب التي كان فيها .
واسئلة االختبار تكون صح وخطأ واختر : السؤال في ورد اللقاءات الحية ،  تنبيه

 ك .، ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذل اإلجابة
 

 من هو أول من سك نقودا  عربية:  /394س

كانت النقود المنتشرة بين المسلمين هي الدينار البيزنطي، والدرهم  الجواب : 
الفارسي، ولكن لما جاء عبد الملك بن مروان عرب هذه النقود وجعلها عربية، 

 وبذلك كان أول من سك النقود العربية. 
واسئلة االختبار تكون صح اللقاءات الحية ، وقد ورد  السؤال نفس السابق:  تنبيه

، ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك ،  وخطأ واختر اإلجابة
 ولوجود بعض اإلضافات فيه عن الذي قبله .

 

 / من هو أول من ضرب النقود في اإلسالم :  395س

ب/ يقال أنه                           يقال أنه عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  /أ
 عثمان بن عفان رضي هللا عنه 

 

                                         المقصود بدار الضرب  هي : "  دار سك وصناعة النقود " :                                                                          /396س 

 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح
 

                                                أذكر أمثلة على طبقات المجتمع في العهد العباسي :                                                                               /397س

  الجواب :

 الفرس : وهم الذين ساعدوا الدولة العباسية في تأسيس دولتهم . /1

 العرب . /2

األتراك : وهي من الطبقات المهمة التي أثرت على العصر العباسي بشكل كبير  /3

 ، وأخذت البساط من العرب والفرس .

 الطبقة الخاصة : األمراء والوزراء . /4

 الطبقة العامة : عامة المجتمع . /5

ختر واسئلة االختبار تكون صح وخطأ وا: السؤال في ورد اللقاءات الحية ،  تنبيه
 ، ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك . اإلجابة
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 ما هي أقسام المجتمع في العصر األموي.  /398س

 جميع ما ذكر /أ/ العرب        ب/ الموالي             ج/ الرقيق            د
 

 :ظهر في المجتمع االموي طبقات منها /399س
 جميع ما سبق/د                ج/العبيد               الموالي  أ/العرب            ب/

 

 مثل لطبقات المجتمع في العصر العباسي.  /400س

 د/ جميع ما ذكرا/  العرب           ب/ الفرس               ج/  األتراك            
 

 ما المقصود بالطبقة العامة والخاصة في العصر العباسي :   /401س

 الجواب : 
 * الطبقة الخاصة: كبار رجال الدولة، من الوزراء، والوالة، والقادة،... 

* الطبقة العامة: بقية أفراد المجتمع، من التجار الصغار، والصناع، 
والمزارعين...                                                                                            

واسئلة االختبار تكون صح وخطأ واختر ورد اللقاءات الحية ، : السؤال في  تنبيه
 ، ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك . اإلجابة

 

المقصود بطبقة المستعربين:" مصطلح ظهر في األندلس، ويعني:  /402س

                          األسبان اللذين تعلموا العربية " :                                           
 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

 

                                  يقابل لفظة المستعربين في عصرنا مصطلح " اإلستشراق " :                                                                          /403س

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح
 

من القائل وما المناسبة )) لو َحكَّ اإلسبانىُّ المعاصر جلده، لظهر تحته   /404س

 الجلد العربى(( :
أ/ القائل : شاعر أسباني  ، المناسبة: حتى يبين أثر المسلمين في األندلس على 

  أوروبا
المسلمين في األندلس على  ب/ القائل : شاعر عربي ، المناسبة حتي يبين أثر

 أوربا  
 

من القائل وما المناسبة )) لو َحكَّ اإلسبانىُّ المعاصر جلده، لظهر تحته   /405س

 الجلد العربى(( :
أ/ القائل : فيال سباسة ، المناسبة: حتى يبين أثر المسلمين في األندلس على 

 أوروبا 
مسلمين في األندلس على ب/ القائل : شاعر عربي ، المناسبة حتي يبين أثر ال

 أوربا
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أهل الذمة : هم من يقعون في األسر في الحروب من أصحاب الديانات  /406س

السماوية :                                                                                           
 ب/ خاطئ  أ/ صحيح                   

 ، فلينتبه لذلك .  ) ب(، لذلك الجواب  شوي فهلالسؤال فيه  * تنبيه :
 

 أهل الذمة : هم الذين يعيشون في ذمة المسلمين وحمايتهم :  /407س

 ب/ خاطئ                      أ/ صحيح
 

 أهل الذمة في اإلسالم : عدة أسماء تطلق على الجماعات غير المسلمة :  /408س

 ب/ خاطئ                      أ/ صحيح
 

االسم الذي عم استعماله للداللة على غير المسلمين  وبصورة خاصة  /409س

 اليهود والنصارى هو ) أهل الذمة ( : 
 ب/ خاطئ                      أ/ صحيح

 

الوثنيون و المشركون الذين يعبدون األصنام ال يدخلون تحت أهل الذمة  /410س

 وال أهل الكتاب  : 
 ب/ خاطئ                      أ/ صحيح

 

سموا أهل الذمة  بذلك : ألن المسلمين أعطوهم ذمتهم وعهدهم أن  /411س

 يحموهم مقابل الجزية :
 ب/ خاطئ                     أ/ صحيح

 

 / الكافرون : اسم عام يطلق على كل منكر للرسالة اإلسالمية :  412س

 ب/ خاطئ                      أ/ صحيح
 

 المشركون : هم  من ال يؤمنون بوحدانية هللا  :  /413س

 ب/ خاطئ                      أ/ صحيح
 

/ أهل الكتاب : هم أصحاب الكتب المقدسة من النصارى واليهود ، وقد  414س

 الحق بهم عمر بالخطاب رضي هللا عنه  المجوس الزرادشتيون : 
 ب/ خاطئ                      أ/ صحيح

 

/ أهل الكتاب : هم أصحاب الكتب المقدسة من النصارى واليهود ، وقد  415س

 الحق بهم عمر بالخطاب رضي هللا عنه  المجوس "عباد النار " : 
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 ب/ خاطئ                      أ/ صحيح
 

 / في زمن المأمون : الصابئة عبدة النجوم :  416س

 ب/ خاطئ                      أ/ صحيح
 

 بقه من طبقات المجتمع في العصر العباسي :ط/417س

د/ أ/العرب              ب/الفرس                   ج/األتراك                        
 جميع ما ذكر

 

 المقصود بالطراز : " الذي يكتب على مالبس الخليفة " : /418س

 ب/خاطئ                                       صحيح /
 

المقصود بالطراز : " ما ينقش ويكتب على الثياب والكسوة، وهو ما  /419س

 عادة يهتم بالثياب الرسمية للدولة، وله دار تسمى بدار الطراز " : 
 ب/خاطئ                                       صحيح /
 

 ، فلينتبه لذلك .  لكنه بطريقة أخرىالسؤال هذا نفس اللي قبله  * تنبيه :
 

 أسباب تفضيل األمويين للعرب :   عدد  /420س

 أ/  ألن اإلسالم ظهر فيهم
 ب/ ألن العرب هم الذين فتحوا بالد الموالي

 ج/  والحكم قائم في العرب
 د/ جميع ما ذكر 

 

                                                           أساء بعض األمويين إلى الموالي من الناحية السياسية :                                                            /421س

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح
 

 مثل لألحزاب المناوئة لألمويين :  /422س

أ/ العلويين                      ب/  الخوارج                  ج/  الرافضة               
 د/ جميع ما ذكر

 

برز في الحضارة اإلسالمية مجموعة من الموالي كانت لهم إسهامات  /423س

كبيرة في الحضارة اإلسالمية مثل لهؤالء العلماء.                                       
                                                           أ/ ربيعة الرأي، مجاهد، وعطاء، الحسن البصري                                                               

                                                   ب/ وسيبويه، بخاري، ابن القفع، الجاحظ ، ابن المبارك                                                                           
 ج / جميع ما ذكر
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 من أمثلة للموالي الذين خدموا العالم اإلسالمي : /424س

"البخاري ، مجاهد المفسر ، عطاء بن رباح ، سعيد بن جبير ، الحسن البصري ، 
سيبويه صاحب النحو ، كل هؤالء أصولهم غير عربية "                               

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح
 

لشعوبية " نظام فكري واجتماعي ظهر على يد الموالي ، المقصود با /425س

حتى يدافعون عن انفسهم من العصبية العربية  " :                                              
 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

 

المقصود بالشعوبية : حركة فكرية أو اجتماعية تقف وتواجه العصبية  /426س

العربية ، وتهدف إلى إضعاف العرب في الدولة اإلسالمية ، وذكر فضائل غير 
                                                     العرب وإبرازهم على العرب ، ويذكرون مثالب العرب  :                                                                      

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

 
من مميزات الحضارة اإلسالمية أنها تتستوعب الحضارة المعاصرة  /427س

     وجميع األفكار والثقافات بعد فلترتها :                                                            
 ب/ خاطئ                           أ/ صحيح

 

                                                       من العلماء الذين ساهموا في خدمة اللغة العربية: سيبويه :                                                                       /428س

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح
 

                                                     من العلماء الذين ساهموا في بناء الحضارة اإلسالمية:                                                                            /429س

 أرسطو ب/ أفالطون           ج/         أ/ البخاري رحمه هللا
 

االسالم " :                                                                                                -النصرانية  -المقصود بالديانات السماوية " اليهودية  /430س

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح
 

                   ل :                                                                                                                          مثل للكتب المنزلة من عند هللا عز وج  /431س

                                                                                                                                  صحف ابراهيم   -التوراة  -القران  -الزبور  -أ/ االنجيل 
 صحف إبراهيم  –ب/ التوراة 

 

األمويون فضلوا العرب على غيرهم من الموالي فكان من ذلك أن ثار  /432س

الموالي على الدولة األموية ، وقد اتخذوا عدة طرق للثورة على الدولة األموية 

:                                                                                                            " ومنها : مساندة ما يسمى ب " الشعوبيةمنها : الثورة ، 

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح
 



 

234 
 

يقال  فضل األمويون العرب على غيرهم من الشعوب األخرى " ألنهم  /433س

هموا في الفتوحات ، وأيضا ألن حكم الدولة من العرب فكان من الطبيعي أن سا
                                                 يناصروا هؤالء العرب  " :                                                                                                     

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح
 

مال األمويون في حكمهم إلى العرب على العكس من العباسيين الذين  /434س

                                                          مالوا في حكمهم إلى غير العرب  : 
 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

 

العصر العباسي لصالح الفرس خاصة  مطلعتعددت طبقات المجتمع في  /435س

 العتماد الخالفة العباسية عليهم في البداية :
 ب/ خاطئ                             أ/ صحيح

 
األتراك هم الطبقة الحاكمة الثالثة مع  في العصر العباسي كان المماليك /436س

 العرب والفرس :
 ب/ خاطئ                             أ/ صحيح

 

 الدولة هم : اتى العباسيين بطبقة حاكمة ثالثة في /437س

 ب/السالجقة                     أ/ المماليك االتراك
 

 طبقتا الفرس والعرب في لسلم االجتماعي عند العباسيين : تساوتا /438س

 ب/ خاطئ                             أ/ صحيح

 
 : العباسي نتيجة/ ظهرت طبقة االحداث في العصر  439س

 االجتماعي فساد التنظيم/أ/ تفشي الفساد                  ب
 
طبقات( هم الحكام والمولدين من  3/ شملت طبقات المجتمع في االندلس)  440س

 االسبان والمستعربين :
 ب/ خاطئ                             أ/ صحيح

 

 / المولى تطلق على : 441س
              ب/العصبة               ج/الحليف والنصير       أ/ الرب والمالك     

 ذكر جميع ما/د
 

 : المعنى الشرعي االسالمي لكلمة مولى هو/ /442س
                              أ/ مولى العتاقة                           ب/ مولى المواالة

 ج/كالهما
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ابو وتبعه العرب والموالي  بينلم يفرق الرسول صلى هللا عليه وسلم   /443س

 بكر الصديق رضي هللا  في ذلك :
 ب/ خاطئ                             أ/ صحيح

 

بسابقتهم لالسالم  لذي جا واقر كمائل الناس وتفضيل بعضهم على بعض /444س

 وانتهت هذه التسوية بموته هو :
ب/ عمر بن الخطاب رضي         أ/ أبو بكر الصديق رضي هللا عنه                

 هللا عنه 
 

 :العهد االموي تيقظت فكرة افضلية العرب على الناس بسبب  في /445س
 أ/انهم مادة االسالم ففيهم ظهر

  الموالي بالسيف ب/النهم فتحوا دولة
  ج/ان حكم الدولة كان في العرب

 د/جميع ما ذكر
 

منهم من اتجه لالسالم فأمن  مقاومة الحكم الموي " مسالك الموالي في /446س

بعضهم لمناوئة العصبية الشعوبية التي  الكثير ، ومنهم  من دراسوا الدين ، واتجه
 والثورة :  تناقش تساوي العرب بغيرهم  ، ومنهم من اتجه للسيف

 ب/ خاطئ                             أ/ صحيح
 
 : الموالي كل من أسلم من غير العرب /447س

 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح
 

البتزاز الموالي في هذا الحانب فسعى  قامت السياسة المالية لالمويين /448س

 : أحد الخلفاء الى اصالحات اجتماعية وهو
 ب/ هشام بن عبد الملك                ج/ الوليد بن              عبدالعزيز أ /عمر بن
 عبد الملك

 

االصالحات المالية ولكنه فشل ومات سريعا  وي الذي حاولالخليفة االم /449س

 :فنقلت اصالحاته الى جه اخرى
 عمر بن عبدالعزيز/عبدالملك بن مروان                                 ب أ/
 

العصبية العربية بعصبية أخرى عرفت  اتجه بعض الموالي إلى مناوئة /450س

 باسم الشعوبية :
 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح
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ا للفرس على العرب : إعتبر بعض المؤرخين قيام الدولة /451س  العباسية نصر 
  ب/ خاطئأ/ صحيح                          

 فقد ظلت الخالفة عربية ال يؤيد ذلك ألن الواقع*
 

العالقه الذمة وجدت نتيجة تحديد  سياسة العهود في اإلسالم مع أهل /452س

 : معهم تحديدا واضحا
 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

 
 
 

معاملة الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم "  ألهل الذمة " معاملة  كانت /453س

                                 :  معاملة الكتابيين في منتهى الود اقتداء بنهج الرسول في
 ب/ خاطئ                          أ/ صحيح

 

الذي امر الجيوش الذاهبة لفتح الشام بحسن معاملة الرهبان واحترام  /454س

 :هو النائس
ب/ عمر بن الخطاب رضي                       أ/ أبو بكر الصديق رضي هللا عنه

       هللا عنه                     ج/ علي بن أبي طالب رضي هللا عنه                         
 

الجزيرة العربية  الذي اشترى من الذميين اراضيهم حين راى اجالئهم من /455س

 :هو
عمر بن الخطاب رضي هللا  /أ/ عثمان بن عفان رضي هللا عنه                    ب

  عنه
 
 :الذمي من واجبات /456س

 . أ / دفع الجزية
 .االجتماع على قتل المسلمين ب/عدم

  النبي او االسالم هللا اوج/عدم التعرض لكتاب 
 ذكر د/جميع ما

 

                                                                              /كان لمعاوية رضي هللا عنه  كاتب من أهل الذمة هو:                                                                              457س

 ج/موسى                           ب/سرجون الروميشد                    أ/ابن ر

                     كان رئيس الدواوين في عهد عبد الملك بن مروان من أهل الذمة هو:                                                                  /458س

ب/محمد بن نصر                                                  أ/اثناسيوس الرهاوي

 ج/إسحاق بن راهويه  
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"  في عهد عبد الملك بن   " اثناسيوس الرهاويكان رئيس الدواوين   /459س

مروان من أهل الذمة ،  ينعت بالكاتب األفخم :                                             

 ب/خاطئ                                       أ/ صحيح

                                                      مما اشتهر عن اليهود :                                                                                                         /460س

العلم والمعرفة                        ج/ ب/                                أ/ احتكار التجارة

 بيع المواشي

احتكر اليهود تجارة الرقيق والخصيان بين أوربا والحبشة ، وتجارة اللؤلؤ  /461س

                         أ/ صحيحفي الخليج العربي :                                                                  

 ب/ خاطئ

                                              اشتهر عن اليهود طلب العلم :                                                                                                   /462س

 ب/ خاطئ أ/ صحيح                        

 

تجارة الرقيق ، واللؤلؤ في الخليج اشتهر عن اليهود حب التجارة خصوصا /463س

العربي  :                                                                                                

 ب/ خاطئ                         أ/ صحيح

                                                                                               الرق في اللغة هو : " الضعف " :                                           /464س

 ب/ خاطئ                         أ/ صحيح

                                          الرق في االصطالح : عجز حكمي  شرع في األصل جزاء عن الكفر  :                                                          /465س

 ب/ خاطئ                         أ/ صحيح

                                            المقصود بأسواق النخاسة " اماكن بيع الرقيق " :                                                                                 /466س

 ب/ خاطئ                         أ/ صحيح

                                                  المقصود بمصطلح الموالي " كل من اسلم من غير العرب " :                                                                          /467س

 خاطئ ب/                         أ/ صحيح

                                                                                                        المقصود بالموالي هم : المسلمون األعاجم " غير العرب " :   /468س

 ب/ خاطئ                         أ/ صحيح

والرقيق والموالي وأهل الذمة  تتكون عناصر المجتمع  من " طبقة األحرار /469س

أ/ ونحوها " :                                                                                  

 ب/ خاطئ                         صحيح
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                                                                                            الموالي هم اليهود :                                                                       /470س

 ب/ خاطئأ/ صحيح                        

 مصادر الرق في الجاهلية والعصر اإلسالمي : /471س

 ا ذكرد/ جميع مأ/األسر            ب/السبي                     ج/  الشراء            

                                              بين موقف اإلسالم من الموالي :                                                                                                  /472س

 الجواب : 

 * لم يفرق اإلسالم بين العرب وغير العرب، وجعل معيار التفاضل هو التقوى. 

* ولذلك برز كثير من الموالي في الدولة اإلسالمية، ومنهم سلمان الفارسي، وبالل 

: السؤال تنبيه بن رباح رضي هللا عنهم.                                                      

،  واسئلة االختبار تكون صح وخطأ واختر اإلجابةحية ، في ورد اللقاءات ال

 ووضعته في األسئلة الشاملة ألهميته ، فلينتبه لذلك .

 

                                             عزلت الدولة اإلسالمية أهل الذمة في الوظائف وقصرتها على العرب :                                                                /473س

 ب/ خاطئأ/ صحيح                         

 

                موية يميزون في المالبس والمساكن :                                                                                           لم يكن أهل الذمة في عهد الدولة األ /474س

 ب/ خاطئأ/ صحيح                         

 

أحيانا في بعض الدول اإلسالمية يُلزم أهل الذمة بلباس خاص ، وقد ظهر  /475س

أ/ ك في الدولة األموية في عهد " عمر بن عبد العزيز " :                       ذل

 ب/ خاطئ                         صحيح

موقف أهل اإلسالم من أهل الذمة " أكرمهم وأعطاهم الحرية في التعبد  /476س

أ/                                 والتجارة وغيرها ، حتى برز منهم العديد من التجار  " :

 ب/ خاطئ                         صحيح

                                      من واجبات أهل الذمة دفع الجزية :                                                                                              /477س

 اطئب/ خ                         أ/ صحيح

 

واجبات أهل الذمة منها  " : دفع الجزية  ، وعدم المساهمة في قتال  /478س

أ/ المسلمين والدخول في الفتن ، وغير ذلك " :                                               

 ب/ خاطئ                         صحيح
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                                                                                                                         عمل بعض أهل الذمة في الزراعة والصناعة والتجارة : /479س

 ب/ خاطئ                         أ/ صحيح

 

                                                                                                  كان معظم الصيارفة في العراق والشام من اليهود :                                           /480س

 ب/ خاطئ                         أ/ صحيح

 

 بين مصادر الرق في الجاهلية والعصر اإلسالمي :   /481س

 ج/ جميع ما ذكر   ا/ األسر في الحروب           ب/ البيع والشراء                   

                                           المقصود بأسواق النخاسة " أسواق للمتاجرة في الرقيق " :                                                                         /482س

 ب/ خاطئ                         أ/ صحيح

                             ير في الحياة اإٍلسالمية ومنها الجانب السياسي :                                                                               كان للجواري أثر كب /483س

 ب/ خاطئ                         أ/ صحيح

 

 : برز دور الجواري واثرهن في الحياة السالمية من ناحية  /484س
  / سياسة لدولة والخلط بين الدماء واالجناس والعادات أ

 ب/ نشر الشعور البديعي وتذوق الجمال
 ج/ االيحاء لالدباء وفن االنتاج

 د/جميع ما ذكر

                                                     هل استعانت الدولة اإلسالمية بأهل الذمة في إدارة الدولة أو الوظائف :                                                    /485س

 ب/ ال                            أ/ نعم

 

مثل لنماذج من أهل الذمة عملت في الدولة اإلسالمية في العصر األموي   /486س

 والعباسي : 

ب/                             سرجون الرومي، موسى اليهودي، عبدون بن صاعد /أ

 ون بن صاعد فقط عبد

 

 :يدعى )في طبقة الرقيق )المسترق األبيض /487س
  ب/ عبدا              ج/ خصيا          مملوكا / أ

 
 :البيض في طبقة الرقيق تدعى النساء /488س
 ب/ إماء           ج/الشيءمماذكر         جواري / أ
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 :يدعى) في طبقة الرقيق )المسترق األسود /489س
  ج/ خصيا           عبدا ب/         مملوكا / أ

 

 :السود في طبقة الرقيق تدعى النساء /490س
 ج/ الشيءمماذكر           ب/ إماء        أ / جواري

                                                                                                                                           :الذي كره استخدام اليهود في وظائف الدولة /491س

ب/ علي بن أبي                                       أ/ عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

 طالب رضي هللا عنه 

 : وظائف الدولة حتى استخدموا الذميين في مختلفالخلفاء  /492س
  ب/الوزارة                                أ/ الحجابة

        وظيفو الجباية والكتابة في المغرب واالندلس :                                                                                   الذميين لم يتولوا /493س

 ب/ خاطئ                              صحيح /أ

 : أول من وضع قرار منع بناء الكنائس في ديار المسلمين /494س
 الرشيد ب/                أ/ المتوكل

 

 : من اوجة مساعدة الرقيق /495س
 ا/ فك الرقبه ككفارة لحنث اليمين

 ب/التدبير
 .بقسوه ج/اذا ثبت ان سيده يعامله

 ماذكر د/جميع

 

 : / المصدر الرئيسي للرق 496س
  ب/ الشراء                 ج/وفاء الدين                       أ/األسر

 

 :هو / من القواد الذين غالوا في أسر االعداء واستعبادهم 497س
 النصير ب/ موسى بن  أ/خالد بن الوليد رضي هللا عنه               

 
جاريه عدا  1000بالطه حتى بلغوا  رقاء فيمن الخلفاء الذين كثرو األ /498س

 : الخدم 
 ب/الرشيد                           أ/ المنصور

 

 :النخاسة في البحر االبيض اهم من عملوا باسواق /499س
 ب/االرمنية                    الرهدانية أ/
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عباس من العباسي حتى انه لم يوجد من خلفاء بني ال كثر الهجناء في العصر /500س

                              صحيحالسفاح والمهدي واالمين :   ولد من ابويين عربيين اال ثالثة هم

 ب/ خاطئ

 

المقصود بأمهات المؤمنين " هن زوجات النبي صلى هللا عليم وسلم  /501س

           ورضي هللا عنهن " :                                                             

 ب/خاطئ                                 أ/صحيح

 

/ كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم يرجعون إلى عائشة رضي  502س

هللا عنها في دقائق المسائل :                                                                   

 ب/خاطئ                                 أ/صحيح

به أي تشريع عالمي إلى اليوم أنه  أهم ما منحه اإلسالم للمرأة وسبق /503س

 كاملة أعطاها الشخصية الحقوقية
 ب/خاطئ                                 أ/صحيح

 

يجعل أجرهن في الجهاد وهن  الصحابية التي تطلب من الرسول أن /504س

 : في بيوتهن كأجر الرجال هي مقيمات
ب/خولة بنت األزور                                   بنت يزيد األنصارية أ / أسماء

  ج/أسماء بنت أبي بكر
 

امتازت المرأة قبل االسالم بشيء يميزها عن الرجل ارتفعت مكانتها  اذا /505س

 : مثل
 ذكر ج/جميع ما                              أ/زرقاء اليمامة                ب/بلقيس

 
 : اول ما اعطى االسالم للمرأة /506س

           ب/الشخصية الحقوقية كاملة                      أ/ حصة الميراث           
  ج/المساواة مع الرجل                    

  
الرجل في انتدبها النساء لتسأل النبي لهن في أجر كأجر  المرأة التي /507س

  :هي الجهاد لقاء قيامهن في البيت
رضي هللا  اسماء االنصارية /ام المومنين خديجة رضي هللا عنها              ب /أ

                    رضي هللا عنهاالخنساء  ج/                  هاعن
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ن أيام االمويين بمكانتها الفضلى اال في االماك احتفضت المراة العربية/ 508س

:                                                                        التي تكثر بها الجواري
 ب/خاطئ                                 أ/صحيح

 
 : االموي من اشهر النساء في العصر /509س

  أ/ حفيدة الرسول صلى هللا عليه وسلم سكينه بنت الحسين
  ب/ عائشة بنت طلحة

 يزيد االنصارية اسماء بنت ج/
 ب  +د/  أ

 
  : سبب تدني مكانة المرأة في العصر العباسي هو /510س

 . أ (تفشي الترف والمفاسد
 . كثرة االمم وعاداتها (ب

 . ج(كثرة الجواري والسواري
 ذكر د(جميع ما

 
 : ظهرت النظره المنحطه عن المرأة في أيام /511س
 ب/ الفاطميين             السالجقة والبويهيين /أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      أهتم األمويين بالزراعة فقاموا بـ :                                                                                            /512س

                                                                                                  أ/أصالح وترميم شبكات الري                                              
                                        ب/تجفيف المستنقعات                                                                                                           
                                                               ج/استصالح األراضي                                                                                                            

 د/جميع ما ذكر

شيد:إن من واجب الخليفة / كتب أبو يوسف قاضي القضاة إلي الخليفة الر 513س

       تشييد الجداول وترميمها لتحسين الزراعة:                                                                                       

 ب/خاطئ                                 أ/صحيح
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يراثها وحقوقها:                                                                                                         رفع اإلسالم شأن المرأة فنظم أمر زواجها وطالقها وم /514س

 ب/خاطئ                                   أ/ صحيح

                                                                               ظهرت السجون منذ عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  :                                 /515س

 ب/خاطئ                                   أ/ صحيح

السجون ظهرت منذ عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ونظمت في عهد  /516س

أ/                          بن عبد العزيز رحمه هللا :                                  عمر

 ب/خاطئ                                   صحيح

                                             من أساليب االستثمار في األرض :                                                                                                /517س

يع ما ذكر ج / جمأ/ المساقاة                            ب / المغارسة                       

  صحيح

منع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه جنود الفتوحات من زراعة األرض  /518س

خوفا  من تقاعسهم وتراخيهم عن الجهاد :                                                       
      ب/خاطئ                              أ/ صحيح

 

 : عدد أساليب استثمار األرض   /519س

 ب/ المغارسة، والمساقاة                      أ/اإليجار، والمغارسة، والمساقاة 
 

على الجنود أن عطاءهم قائم وأن رزق  الخليفة الذي أمر مناديه أن يذيع /520س

 :عيالهم سائر فال يزرعون
ب رضي هللا الخطا ب/ عمر بنأ / ابو بكر الصديق رضي هللا عنه                   

 طالب رضي هللا عنه ج/علي بن ابي                       عنه

 
 : االسالم من أهم ضروب النظام االقتصادي في /521س

 ج/تربية المواشي               ب/التجارة                   أ/ الزراعة
 

 : المدرجات هم اول من زرع سفوح لجبال على شكل /522س
  مانيونب/الي               أ/  الحجازيون

 

 : العصر االسالمي في ازدهرت الزراعة في/523س
  الحجاز ب/                أ/ اليمن

 
الرغم  اهتم المسلمين في عهد النبي  صلى هللا عليه وسلم بالزراعة على /524س
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                                                                     :من انشغالهم بامور الدين ونشره

 ب/ خاطئ              أ/ صحيح

 
الخطاب رضي هللا  بعد انتشار العرب في الشام وبالد فارس امر عمر بن/525س

 :عنه بعدم الزراعة بسبب
فه من ان ب/خو                     عن الجهاد ا/خوفه من ميلهم للرخاء والتقاعد

 ج/كالهم                                 واالستقرار يرغبوا في البقاء
 
 :وتامين الفائض من المحاصيل هو قام باصالح الترع واالقنية /526س

مصرعمر  أ/والي الشام معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه             ب/والي
 كالهما ج/  بن العاص رضي هللا عنه                       

 
 :اتسعت المستنقعات في زمن /527س

 الخليفة يزيد ب/                       أ/ الحجاج 
 
 :بالعراق مايعادل بلغت جباية السواد /528س

 ب/ثلث خراج الدوله                          أ/  نصف خراج الدوله
 
 : من اساليب استثمار االراضي  /529س

                   ب/ المغارسة                    ج/ المساقاة    أ/ االيجار            
 ما ذكر د/ جميع

 
                   حاصالتها ومنتجاتها وردائة اصنافها :                                                                                           اشتهرت البالد االسالمية بقلة /530س

 ب/ خاطئأ/ صحيح                   
 
                  حاصالتها ومنتجاتها وجودة اصنافها :                                                                                            اشتهرت البالد االسالمية بكثرة /531س

 ب/ خاطئ                   أ/ صحيح

 
                                                                                                                    : المواشي ماعدا االبل كانت تربى في االندلس جميع /253س

 ب/ خاطئ                   أ/ صحيح
 

يعتمد غالبية السكان في الحجاز في حياتهم العامة على تربية المواشي  /533س

أ/ والتجارة:                                                                                    

 ب/خاطئ                      صحيح
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( 20( والحلقة ) 19، لكن خالصة الحلقة )الجواب لم اجده بشكل مباشر  * تنبيه :

وقد قمت بالتأكد من صحة اإلجابة في النت وكذلك جميع  تدل على أن الجواب )أ(

 اجمعوا على أن اإلجابة هي ) أ( .اجابات الطلبة السابقين 

                                                                 نظم أهل مكة رحلتين:الصيف إلي الشام والشتاء إلي اليمن:                                                     /534س

 ب/خاطئ                    أ/ صحيح
 

المقصود ) المولدون (  : " هو مصطلح ظهر في األندلس ويعني الذين  /535س

 ولدو من أب عربي وأم اسبانية " : 
 ب/خاطئ                    أ/ صحيح

ورد في اللقاءات في المذكرة والملخص ولكنه  للسؤال  ذكر نهائيا  * تنبيه : لم أجد 
 .  وتأكدت من صحة اإلجابة وبحثت في النت الحية السابقة 

 

                                          المقصود بالكتاتيب :" مكان تعليم الصغار " :                                                                                    /536س

 ب/خاطئ                              أ/ صحيح

                                           المقصود بالمؤدب : " معلم ألوالد الوزراء واألمراء " :                                                                         /537س

 ب/خاطئ                             حأ/ صحي
  

                                      من يحق للطالب االلتحاق بمدارس الكبار :                                                                                        /538س

 ب/ بعد حفظ جزء من القرآن الكريم                        أ/ بعد حفظ القران الكريم
 

يحق للطالب االلتحاق بمدارس الكبار " بعد أن يختموا القرآن، ويعرفوا   /539س

كثير من األسس والمبادئ العلمية " :                                                            
 ب/خاطئ                             أ/ صحيح

 

                             د بالكتاتيب : "  أماكن لتعلم الصغار مبادئ القراءة والكتابة " :                                                               المقصو /540س

 ب/خاطئ                             أ/ صحيح
 

والد األسر / ما المقصود بالمؤدب : " لمربون الذين يقومون بتأديب أ 541س

الغنية " :                                                                                             
 ب/خاطئ                             أ/ صحيح

 

                                                   كان للعرب رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام :                                                                 /542س

 ب/خاطئ                             أ/ صحيح
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 جارة في العالم اإلسالمي :عدد أهم أسباب ازدهار الت /543س

 أ/ اتساع مساحة البالد 
 ب/وحدة النقد

 ج/ ازدياد األسواق
 د/ جميع ما ذكر

 

 مثل لنماذج من الخطوط المنتشرة في جزيرة العرب قديما  : /545س

                      أ/ خط المسند، الخط الصفوي، الخط اللحياني، الخط الثمودي
 ب/ خط المسند فقط 

 

 ما هي المساجد التي يضمها الحرم الشريف في القدس :   /546س

                                     أ/ المسجد األقصى، مسجد قبة الصخرة، مسجد عمر
 ب/ مسجد عمر

 

 الصيف إلى الشام : رحلة الشتاء إلى اليمن, ورحلة /547س
 ب/خاطئ                             أ/ صحيح

 

قوافلها إال بعد هجرة النبي صلى هللا  تنقطع تجارة قريش ولم تتوقفلم  /548س

 المدينة: إلى عليه وسلم
 ب/خاطئ                             أ/ صحيح

 
 :كان لهم نصيب وافر من التجارة قبل االسالم /549س
 قريش ب/ تجار                عرب الحجاز أ/

 
 : بلغت التجارة أوجها في العصر /550س

 ب/ العباسيأ/األموي             
 
 :من أسباب ازدهار التجارة في العالم االسالمي  /551س

ج/ازدياد نقاط                     ب/وحدة النقد                أ/ اتساع مساحة البالد
 ماذكر د/ جميعالتسويق                          

   

 : لعالم اإلسالميازدهار التجارة في ا من أهم أسباب /552س
أ / اتساع مساحة البالد البحرية          ب/وحدة النقد             ج/ ازدياد نقاط 

 ذكر د/ جميع ما                 في هذه المناطق التسويق

 
الهجري  لم تنشأ إال بعد القرن الرابع االسالمية في الدولة :الكبار مدارس /553س

: 
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 ب/خاطئ                             أ/ صحيح
 

 والجامعات كانت في نيسابور أول مدرسة بنيت على شكل الكليات /554س
 : "المدرسةالبيهقية"وهي

 ب/خاطئ                             أ/ صحيح
 

المستنصر باهلل في القرن السابع  المدرسة المستنصرية" شيدها" /555س

 هـ : 623الهجري سنة 
 ب/خاطئ                             يحأ/ صح

 
 بمعنى الكلمة: كانت المدرسة المستنصرية جامعة /556س

 ب/خاطئ                             أ/ صحيح

 
جامعة استمرت بأداء مهمتها ألنها سبقت  تعتبر "جامعة القرويين" أقدم /557س

 أوروبية : في أداء رسالتها أي جامعة
 ب/خاطئ                             أ/ صحيح

 
على  عبد الملك بن مروان حدث في عهد ترتيب األبجدية العربية الهجائي /558س

 يعمر : يد نصر بن عاصم ويحي بن
 ب/خاطئ                             أ/ صحيح

 
 :المدراس في السابق تنقسم لـ كانت /559س

 ساماق ب/ اربعة                 أ/قسمين
 
 :الغرب في انشاء المدارس بـ سبق العالم االسالمي /560س

 قرنين ب/                    ا/قرن
 
 :في العهد ظهر المؤدب الخاص /561س

 ب/االموي أ/ العباسي              
 
 : ظهرت مدارس الكبار في القرن  /562س

 لرابعا /ب                 أ/ الخامس
 
 : على شكل مدارس الكباربنيت  اول مدرسة /563س

 "النظامية ب/  في بغداد "                     أ/ في نيسابور "البيهقيه"
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 :حوت اربع كليات هي المدرسة التي /564س
 ب/ الناصرية                أ/ المستنصرية

 
 : بنت أخت صالح الدين مدرسة في دمشق هي /565س

 ءب/ البيضا                  الشام أ/ ست
 
 : مدرسة الصابرين أسسها /566س

  يوسف بن تاشفين /أ/صالح الدين               ب
 
 : بـ اشتهرت مدارس االندلس /567س
 ب/ كثرة طالبها                كثرة أساتذتها االختصاصيين أ/
 
 : الخط الذي انتقل الى عرب الحجاز هو /568س
 ب/ الخط الثمودي                  الحيري الخطأ/ 
 
  :/ كان ترتيب الحروف على االبجدية العربية في عهد 569س

 عبدالملك بن مروان /ب                        أ/ المستنصر باهلل
 
 : كتب كتاب الوحي للنبي بالخط /570س

 النسخي ب/ المكور ا/ الكوفي               
 
 : خاص في القرنالمساجد ببناء  استقلت /571س

 ب/الرابع                أ/ الخامس
 
 :األضرحة في عهد انتشر بناء /572س

 المماليك /ب                أ/ الصفويين
 
 : أشهر مراكز الفن الهندي /573س

ج/                     أ/ قصر االباطرة في دلهي                 ب/تاج محل في أغا
 كالهما

 
  : المدرسة المغربية االندلسية بـتميزت  /574س

  أ/ الشرفة المثمنة والقوس المتطاولة
  ب/استعمال الجص والفسيفساء

  ج/ استعمال اللون الذهبي في التزيين
 ذكر د/ جميع ما
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 :العثمانية بـ تأثرت المدرسة /575س

 مب/بالطراز البيزنطي ث                 ا/ الطراز العراقي الفارسي ثم البيزنطي
 العراقي

 
 : في مدرستهم من الصراز البيزنطي اخذ العثمانيون /576س

 البناء طريقة/ أ/ الزخرفة                  ب
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