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ٕالاجابة باللغة العربية فقط
 . Iأكمل الفراغ باملناسب مما بن القوسن

Time: 3 Hrs
)(10 x 1 = 10 Marks

) عمر  /عثمان  /ع ّي (
 .1عبد الرحمن بن ملجم هو الذي قتل -----
 .2كان  -----أول حاكم 2ي ٕالاسالم أعلن ابنه خليفة بعدﻩ ) عبد امللك  /يزيد  /معاوية (
)مروان الثاني  /عبد امللك  /معاوية (
 .3كان  -----آخر خليفة للدولة ٔالاموية
) الراشدين ٔ /الامويCن  /العباسيCن(
 .4كان املتوكل من الخلفاء -----
 .5الدولة J -----ي أول دولة للعلويCن 2ي العصر العبا ) .EFGالفاطمية ٕ /الادريسية ٔ /الايوبية(
) املأمون  /الواثق  /املعتصم(
 .6أصبحت سامراء عاصمة العباسيCن أيام .-----
) بغداد  /دمشق  /كوفة(
 .7كانت  -----عاصمة ٔالامويCن
) السند ٔ /الاندلس  /مصر(
 .8كان طارق بن زياد فاتح -----
) الghك  /الdeود  /التتار (
 .9هاجم  -----بغداد 2ي 1258
) املنصور  /املهدي  /هارون الرشيد (
 .10كان ٔالامCن واملأمون ابنCن لـ-----
 .IIأجب عن ثمانية من ٔالاسئلة ٓالاتية (ي جملة أو جملتن
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من هم الخلفاء الراشدون ؟
ماذا تعرف عن بيت الحكمة ؟
من هم الخوارج ؟
ما Jي أهمية معركة الجمل ؟
ما املراد بحروب الردة ؟
لم جمع أبو بكر القرآن الكريم 2ي مصحف واحد ؟
ما Jي الحروب الداخلية ال{ Eوقعت 2ي أيام ع ّي بن أبي طالب ؟
اذكر أسماء أربعة من الخلفاء ٔالامويCن
لم لقب عمر بن عبد العزيز ب ــ"عمر الثاني" ؟
ما Jي الفروع الثالثة للشيعة ؟
ما Jي العصور ٔالاربعة 2ي تاريخ الدولة العباسية ؟
من هم السالجقة ؟

)(8 x 2 = 16 Marks

ّ . III
أعد فقرة وج/ة عن ستة من ٓالاتية
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.IV
.32
.33
.34
.35

2

)(6 x 4 = 24 Marks

خالفة أبي بكر الصديق
املعhلة
الgامكة
فتح ٔالاندلس والهند
معاوية بن أبي سفيان
واقعة كربالء
املأمون
املعhلة
الشيعة
اكتب مقالة عن اثنن مما يأتي
عمر بن الخطاب وإنجازاته
عثمان بن عفان وفتنة مقتله
املعارك الداخلية بCن املسلمCن 2ي أيام ع ي بن أبي طالب
سقوط الدولة ٔالاموية بدمشق وأسبابه

)(2 x 15 = 30 Marks

