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I . أكمل الفراغ بالمناسب مما بين القوسين                       ( 15 X 1 = 15 marks ) 

 

 ) أّص / خشرج / لزيظت (   لبيلت هي لبائل اليِْد في الوذيٌت ------ .1

 ) غشّة البذر/ غشّة األحذ/حزب البظْص(     هي أيام العزب  ------- .2

 بائذة / العائذة / الوظتعزبت ()  ال   العزب الذيي اًمزضْا لبل العصز الجاُلي .3

 ) عوز / عثواى / علّي (    -----عبذ الزحوي بي هلجن ُْ الذي لتل  .4

 ) عبذ الوله / يشيذ / هعاّيت (  أّل حاون في اإلطالم أعلي ابٌَ خليفت بعذٍ. -----واى  .5

 هزّاى الثاًي / عبذ الوله / هعاّيت ()    آخز خليفت للذّلت األهْيت -----واى  .6

 ) الزاشذيي / األهْييي / العباطييي(    .  -----لوتْول هي الخلفاء واى ا .7

 ) الفاطويت / اإلدريظيت / األيْبيت( ُي أّل دّلت للعلْييي في العصز العباطي. -----الذّلت  .8

 ) الوأهْى / الْاثك / الوعتصن(  . -----أصبحت طاهزاء عاصوت العباطييي أيام  .9

 بغذاد / دهشك / وْفت( )    عاصوت األهْييي. -----واًت  .10

 ) الظٌذ / األًذلض / هصز(    -----واى طارق بي سياد فاتح  .11

 ) التزن / اليِْد / التتار (     1258بغذاد في  -----ُاجن  .12

 ) الوٌصْر / الوِذي / ُارّى الزشيذ (      -----واى األهيي ّالوأهْى ابٌيي لـ .13

  ظلويي أيام عثواى بي عفاى.دّر هِن في الفتٌت الذاخليت بيي الو -----واى لـ .14

 (شبيزالعبذ هللا بي /عبذ هللا بي طبأ/عبذ هللا بي هلجن)

 ) لزطبت / غزًاطت / أشبيليت( . -----عبذ الزحوي الذاخل ُْ هؤطض الذّلت األهْيت في  .15

 

II .  موجزامن األسئلة اآلتية  عشرةأجب عن                  ( 10 X 2 = 20 marks ) 

 
 ام العرب؟ ما المراد بأٌ .1
 لِم سمٌت بٌعة العقبة األولى ببٌعة النساء ؟ .2

 ماذا تعرف عن بدء نزول القرآن الكرٌم ؟ .3
 ما هو الخطأ الذي وقع فٌه المسلمون فً غزوة أحد ؟ .4

 كٌف استقبل ٌهود المدٌنة دعوة النبً؟ .5
 ماذا تعرف عن تأسٌس بٌت الحكمة ببغداد ؟ .6
 ؟ كٌف ٌختلف حكم عمر بن عبد العزٌز عن حكم األموٌٌن اآلخرٌن .7
 ؟ أعاد عثمان بن عفان جمع القرآن مرة أخرى تم جمع القرآن أٌام أبً بكر. ثم، لم   .8
 ما هً أهمٌة معركة الجمل عن المعارك األخرى؟ .9

  ؟ كٌف ساعدت حادثة كربالء فً نشوء حركة الشٌعة .10
 ؟ لعباسً من القرون األربعة التالٌةكٌف ٌختلف القرن األول من العصر ا .11
 ؟لم استخدم المعتصم التركٌٌن حارسٌن له. ثم ماذا حدث  .12
 ؟ كان الحجاج بن ٌوسف دكتاتورٌا، ولكن مساهماته للثقافة العربٌة لم تنس. لم   .13
 تعرف عن حادثة التحكٌم فً عصر الخلٌفة علً بن أبً طالب ؟ اماذ .14
 ت األندلساكتب أسماء الدول اإلسالمٌة التً حكم .15
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III .  من اآلتية أشخاص ثالثةوجيزة عن  فقرةأعّد                ( 3 X 5 = 15 marks ) 
 

 عمرو بن العاص .1
 علً بن أبً طالب .2
      معاوٌة بن أبً سفٌان .3
 أبو جعفر المنصور .4
 صالح الدٌن األٌوبً .5
 طارق بن زٌاد .6

 

IV .  من اآلتية ثالثةأعّد فقرة وجيزة عن            ( 3 X 5 = 15 marks ) 

 
 غزوة البدر الكبرى وأهمٌتها فً تارٌخ اإلسالم  .1

 سقوط الدولة األموٌة بدمشق .2
 الفتنة التً أدت إلى قتل الخلٌفة عثمان بن عفان .3
 حكم الخلٌفة عمر بن الخطاب .4
     جمع القرآن وتدوٌنه فً عصر الخالفة الراشدة  .5
 1258الهجوم المغولً على بغداد عام  .6

 

IV . ما يأتيم واحدعن  الةاكتب مق             ( 1 X 10 = 10 marks ) 

 
 المعركة بٌن الخلٌفة علً بن أبً طالب ومعاوٌة بن أبً سفٌان. .1
  اإلسالم فً المدٌنة فً عهد النبً )ص( .2
 العصر العباسً عصر إسالمً ذهبً. عّبر آرائك. .3


