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 [جوابو  سؤال]

––

 ضارية للدولة األمويةالمظاهر الح: الوحدة األوىل

      الحياة االقتصادية: الدرس األول
ي العرص األموي صناعةو  تجارةو  زراعةفرس: نشاط الحياة االقتصادية من  س: 

 ف 
ي نشاط االقتصاد ج: 

 التوسع الكبير للدولة األموية الذي نتج عن حركة الفتوحات ساهم ف 
 

ي الزراعة؟ أو ما األسباب..  س: 
 علل: استخدم فالحو العرص األموي أساليب متنوعة ف 

ي  . 1
 طبيعة األراض 

 الري طرق  . 2
 

ي  األساليب الزراعيةاذكر  س: 
ي استخدمها الفالحون ف 

 ، مع ذكر مثالالعرص األمويالت 
ي بالد الشام . 1

ي تعتمد عىل األمطار ، مثال: ف 
ي البعلية الت 

 التبوير: لألراض 
ي مرص والعراقالتناوب:  . 2

ي تعتمد عىل الرّي، مثال: ف 
ي الت 

 لألراض 
ي العراقتجفيف الم . 3

 ستنقعات وتحويلها إىل أراض زراعية، مثال: ف 
 

ف التبوير س:   عرِّ
ي للعام القادم بعد إراحته ج: 

ك الثان  ، يتم زراعة األول وُيي   تقسيم األرض إىل قسمير 
 

 عّرف التناوب س: 
ي كل عام أو موسم زراعي  ج: 

 زراعة األرض بمحصول مختلف ف 
 

ي العراق س: 
ي ف 

 ما أسباب استخدام التناوب عند زراعة األراض 
ي العراق تعتمد عىل الرّي من نهري دجلة والفرات فكان التناوب هو األنسب لها ج: 

 ألن أراض 
 

ي الدولة األموية س: 
 علل: تنوعت المنتجات الزراعية ف 

ابسبب تنوع  ج:  ا ومناخيًّ  أقاليمها جغرافيًّ
 

ي العرص األموياذكر أهم  س: 
 
 المحاصيل الزراعية ف

1 . ،  اللوزيات الزيتون، العنب، التير 
، الذرة، العدس، الحمص . 2  القمح، الشعير
ان . 3

ّ
ب، القطن، الكت

ّ
 األرز، قصب السكر، القن

 النخيل بأنواعه . 4
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ي  أنواع الحيواناتاذكر  س: 
 ، األمويالعرص السائد استخدامها ف 

 وفيَم كان استخدامها؟
، البغال، اإلبل . 1  للزراعة: األبقار، الحمير
 للحصول عىل منتجاتها المختلفة: الطيور، الماعز، األغنام، األبقار . 2

 

ي العرص األموي س: 
 فرس: تدجير  الطيور والحيوانات كالماعز واألغنام واألبقار ف 

 الجلود -4الصوف   -3الحليب ومشتقاته   -2  اللحوم -1للحصول عىل منتجاتها من:  ج: 
بة -5                                              المخلفات لتسميد الي 

 

ي أدت إىل تطور الصناعةما  س: 
ي العرص األموي العوامل الت 

 ؟ف 
ي الدولة األموية . 1

 تطور الزراعة والتجارة ف 
ي الدولة )وهذه األقاليم  . 2

 تشتهر بصناعات محلية(دخول أقاليم جديدة ف 
 

ي الدولة األموية، وتشتهر بصناعات محلّية س: 
ي دخلت ف 

 اذكر األقاليم الجديدة الت 
 األندلس -3المغرب   -2خراسان   -1 ج: 

 

د  س: 
ّ
ي العرص األموي أشهرعد

 
 الحرف ف

ّ   -4العطارة   -3النجارة   -2الحدادة   -1 ج:   الصباغة -6الحياكة   -5صياغة الُحىلي
 صناعة الخزف -9صناعة الزجاج   -8صناعة الفخار   -7     

 

ي العرص األموي أنواع اذكر أهم س: 
 
 ، مع ذكر أمثلة عىل تلك الصناعاتالصناعات ف

 الصناعات المعدنية: األسلحة، السفن الحربية والتجارية، سك العملة، أدوات الزراعة . 1
ي مرص واألندلس، الصناعات الغذائية: طحن الحبوب، عرص الزيتون، استخراج  . 2

كر ف  السُّ
 تجفيف الفواكه

ي مرص( . 3
دي )ينمو عىل ضفاف النيل ف   صناعة الورق: حيث يتم صناعته من نبات الير

، السجاد )خراسان صناعة المنسوجات: األقمشة القطنية والكتانية )مرص والعراق( . 4
 (، األقمشة الحريرية )األندلس(، األقمشة القطنية )مرص(وسمرقند وُبخارى
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 فرس: اشتهار مرص بصناعة الورق س: 
ي مرص ج: 

ي صناعة الورق( عىل ضفاف النيل ف 
دي )الذي يلزم ف   لتوافر نبات الير

 

دي س:  ف ورق الير  عرِّ
ي مرص ج: 

دي المشهور بتوافره عىل ضفاف النيل ف   ورق ُيصنع من نبات الير

 

ي العرص األموي عوامل ازدهار التجارةاذكر  س: 
 ف 

ية والبحرية العالميةاتساع الدولة  . 1 افها عىل أهم الطرق التجارية الير  وإشر
 تطور الزراعة والصناعة وتعدد منتوجاتها . 2
 اهتمام الخلفاء األمويير  بتأمير  حرية التبادل التجاري مع مختلف المناطق . 3
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ي عرفتها الدولة األموية أنواع التجاراتاذكر  س: 
 الت 

 التجارة الخارجية -2الداخلية   التجارة -1 ج: 
 

ف التجارة الداخلية س:   عرِّ
 تجارة تقوم عىل تبادل المنتجات بير  أقاليم الدولة ج: 

 

ف التجارة الخارجية س:   عرِّ
 تجارة تقوم عىل تبادل المنتجات مع الدول المجاورة ج: 

 

اف الدولة األموية عىل أهم الطرق التجارية العالمية؟ س:   ما أسباب إشر
 التجارة الداخلية والخارجيةتسهيل  -2وتأمينها للجميع    للتحكم بالطرق التجارية -1 ج: 

 

فت الدولة األمويةاذكر أهم  س:  ي أشر
عىل  البحار الت 

 سواحلها )بالنظر إىل الخريطة(
 البحر األبيض المتوسط )بحر الروم( -1 ج: 
 بحر العرب -3 بحر القلزم )البحر األحمر( -2
 بحر بنطس )البحراألسود( -5بحر الخزر )بحر قزوين(  -4   
 فرس: تنوع صادرات الدولة األموية س: 
 بسبب تنوع منتجاتها الزراعية والصناعية ج: 
 فرس: تنوع واردات الدولة األموية س: 
ا ج:  ي تعاملت معها تجاريًّ

 بسبب تنوع المناطق الت 
 

 صادرات الدولة االموية ووارداتهااذكر أهم  س: 
،الصادرات . 1 ي

، الحديد،  البخور، : الحبوب، السكر، القطن، األرز، المنسوجات، األوان  ّ الحىلي
ديالذهب،   . النحاس، ورق الير

 ،ارات، الخزف، الحرير، أخشاب الصندل: الحجارة الكريمة، العاج، التوابل والبهالواردات . 2
 . الزيوت العطرية، العطور  أخشاب السفن،
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ي الدرس ال
      االجتماعيةالحياة : ثان 

ي عرص الدولة األموية بسبب  س: 
ما أهم تغير اجتماعي شهده المجتمع  اإلسالمي ف 

 التوسع؟
ي الحضارة ج: 

، عاشوا مع المسلمير  وساهموا ف  ي الدين اإلسالمي
 دخول العديد من الشعوب ف 

ي 
 
ا من قبل ف

ً
الحضارتي   الساسانية تنبيه: لم يعرف المجتمع اإلسالمي نظام الطبقات كما كان سائد

نطية، فاإلسالم أكد عىل المساواة بي   الناس.   والبي  

ي الدولة األموية؟ مكونات أو ما هي .. فئات المجتمع األموياذكر  س: 
 المجتمع ف 

 العرب )مسلمون، نصارى( . 1
 غير العرب )مجوس( . 2

ي تطور  الشخصيات المسيحيةاذكر أهم  س: 
ي ساهمت ف 

 بهاالتعريف ، و الدولة األمويةالت 
ي صنعة الطب والكيمياء ،راهبالمريانس  . 1

 وأستاذ خالد بن يزيد بن معاوية ف 
ي  . 2

 عن إدارة الشؤون المالية ف 
ا
ي شبابه الزم يزيد بن معاوية وكان مسؤوًل

، ف  ي
يوحنا الدمشق 

 دمشق ألكير من خليفة
ي سفيان . 3 ، كاتب معاوية بن أنر  شجون بن منصور الرومي
ي و ابن  . 4 ال: عّينه معاوية بن أنر

ّ
 سفيان عىل خراج حمصث

ي  . 5
: كاتب واىلي العراق الحجاج بن يوسف الثقق   حّسان النبطي

ي 
تنبيه: عند تعريف أي شخصية مما سبق، نبدأ التعريف بقولنا: من الشخصيات المسيحية الت 

ي الجواب عن مهنة تلك الشخصية. 
 
ي تطور الدولة األموية... ثم نذكر المعلومات الواردة ف

 
 ساهمت ف

 

ي العرص الراشدي والعرص األموي عموًما  المساكنقارن بير   س: 
 ف 

 بسيطةمساكن : العرص الراشدي . 1
 ( والنشغالهم بالفتوحات2 لتنسجم مع الروح الدينية (1السبب: و

ي نمط البناء و العرص األموي . 2
اختالفها من مكان آلخر ومن فئة آلخرى بحيث تتنوع : تغيير ف 

 من قصور فخمة إىل بيوت طينية بسيطة
ي التغيي  عن العرص الراشدي: و

 
ا 1السبب ف  ( تحسن ظروف الناس اقتصاديًّ

ي بناء المساكن2         
ات سكان البالد المفتوحة ف   ( استفادتهم من خير

 

ت  السماتما هي أهم  س:  ي مير 
ي الت 

؟ مبان   األمويير 
ك    -3الحّمامات   -2الزخرفة   -1 ج:  َ ىلي  -4اليرر

 األثاث المي  
 

ات س:  ي العمارة األموّيةخرفة الز  اذكر مير 
 ف 

 اشتهروا بالزخرفة وكساء األرضيات والجدران بالفسيفساء الزجاجية الملونة . 1
نطي  . 2  تأثر النقوش الحجرية بالفن البير 
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ي العرص األموي بالقصور والبيوت س: 
لحقت الحمامات ف 

ُ
 علل: أ

ي حياة الناس الصحية كمكان للطهارة والنظافة ج: 
 ألنها مهمة ف 

 

ي المجال االجتماعي  س: 
ا ف   فرس: كان للحمامات األموية دوًرا هامًّ

 ألنها كانت ملتق  للناس يتبادلون فيها شؤونهم وقضاياهم ج: 
كما هي  س:  ي العمارة األموية؟  أنواع الير

 ف 
ي البيوت   -2برك القصور   -1 ج: 

ة ذات نوافير ف   برك خارجية لتجميع المياه -3برك صغير
 

 ع س: 
ا
ي العرص األمويىل اذكر مثاال

 
ك ف  أشهر الير

ي األردن ج: 
ر ف 
ّ
 بركة قرص الموق

ك س:   فرس: اهتمام األمويير  ببناء الير
 ألنها من مرافق البناء الهامة ج: 

 

ىلي ما هي  س: 
ي العرص األموي؟ أنواع األثاث المي  

 األكير شيوًعا ف 
 الكراسي الخشبية -3الوسائد    -2المصنوعة من شعر الحيوانات   البسط -1 ج: 
 

ي كا األعياداذكر  س: 
ي الت 

 العرص األموينت شائعة ف 
 عيد الفطر وعيد األضىح )المسلمون( . 1
وز وعيد المهرجان )الفرس( . 2  عيد النير
 )النصارى( عيد رأس السنة الميالدية . 3
 

وز س:  ف عيد النير  عرِّ
ي أول أيام الربيع ج: 

 من أعياد الفرس القديمة يأن 
 

 عّرف عيد المهرجان س: 
ي أول أيام الخريف ج: 

 من أعياد الفرس القديمة يأن 
 

ي الدولة األموية؟ س: 
 عالم يدّل احتفال غير المسلمير  بأعيادهم ف 

ي الدولة األموية ج: 
 يدل عىل انتشار الحرّية والتسامح بير  أفراد المجتمع ف 

 

د  س: 
ّ
ي العرص األمويعد

 
فيه ف  وسائل الي 

 سباق الخيل: عن طريق إقامة حلبات لسباق الخيل . 1
ي العرص األموي؟(  س: )    

 الخليفة هشام بن عبد الملك ج: من أول من أقام سباق الخيل ف 
 تربية الطيور والحيوانات . 2
 السباحة . 3
 لعبة الشطرنج . 4
 رمي النشاب )القوس( . 5
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 المبارزة . 6
 من أشهر الخلفاء األمويير  الذين اهتموا بالصيد؟( س: صيد الغزالن والطيور ) . 7

 الخليفة يزيد بن معاوية ج:   
 

ي العرص األموي س: 
 فرس: تدريب الصقور عىل الصيد ف 

بعد الفتوحات اإلسالمية اختلط المسلمون مع الروم والفروس واقتبسوا منهم الكثير من  ج: 
 طرق الصيد، منها الصيد بالصقور

 
ي العرص األموي؟ الرعاية االجتماعية تضمنتماذا  س: 

 أو ما الهدف منها؟ ف 
 مكافحة الجهل -3مكافحة المرض   -2مكافحة الفقر   -1 ج: 
 

ي الدولة األموية أنواع الرعاية االجتماعيةاذكر  س: 
 ف 

 رعاية التعليم  -3رعاية الفقراء والمحتاجير    -2الرعاية الصحية   -1 ج: 
ام المرأة -5رعاية غير المسلمير      -4      احي 
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ي الرعاية الصحيةاذكر أهم  س: 
 
 إنجازات األمويي   ف
ي الدولة األمويةأو اذكر مظاهر الرعاية الصحية 
 ف 

 توفير الرعاية الصحية لفئات المجتمع األموي كافة . 1
 من خالل ج: ما هي مظاهر توفير الرعاية الصحية لفئات المجتمع األموي كافة؟(  س: )  

ى لعالج الرعايا (1 ي المدن الكير
 بناء المستشفيات ف 

ي السجون والمناطق النائية (2
 عالج المرض  ف 

 إنشاء دور الضيافة للمسنير  واإلنفاق عليهم . 2
 االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة . 3
ي العرص األموي؟(  س: )

 بـ ج: ما هي مظاهر االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة ف 
ي ألصحاب األمراض المزمنة كالعىم والشلل والُجذام (1

وتسجيل  إنشاء ديوان الزمت 
 أسمائهم ومنحهم الرواتب

 تعيير  عدد من الموظفير  لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة (2
 

ف  س:  ي عرِّ
 ديوان الزمت 

 لة األموية خاص بأصحاب األمراض المزمنة كالعىم والشلل والجذامديوان أسسته الدو  ج: 
 

ي رعاية الفقراء والمحتاجي   اذكر أهم  س: 
 
 إنجازات األمويي   ف

 مظاهر رعاية األمويي   للفقراء والمحتاجي   أو اذكر أهم     
ي فقدت معيلها . 1

 إعالة األش الت 
 إعالة كبار السن والعاجزين والمحتاجير   . 2
ا )مهًرا(تزويــــج الشباب  . 3

ً
 الذين ال يملكون صداق

ي الدين والمون   . 4
 سداد الديون عن الغارمير  ف 
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ي اإلنفاق عىل الفقراء س: 
ي اتبعها الخلفاء األمويون ف 

 وضح الطريقة الت 
ي صورة عينية . 1

 إعطاء النفقات ف 
 فقراء الحجاز والعراق يحملون بطاقات خاصة تحدد معوناتهم . 2

ي التعليم مظاهر اهتماماذكر  س: 
 
 األمويي   ف

 شمل التعليم جميع فئات المجتمع . 1
 إرسال المعلمير  إىل القبائل الرحل . 2
 اليتام تعليم . 3
 المعلمير   توقير  . 4

 

ي تعليمها للناس كافة؟ س: 
ز عليها األمويون ف 

ّ
ي رك

 ما العلوم الت 
 الحساب -4الكتابة   -3قراءة القرآن   -2أمور الدين   -1 ج: 

 

؟عالم يدل اهتمام  س:   الدولة األموية بغير المسلمير 
 يدل عىل مبدأ العدالة والمساواة عند األمويير   ج: 

 

 مظاهر اهتمام األمويي   بغي  المسلمي   اذكر أهم  س: 
ي الدولة وتقريب الخلفاء لهم . 1

 توليتهم الوظائف المختلفة ف 
 عىل غير المسلمير  الذين توظفوا عند الخلفاء(  س: )    

ا
 ابن أثال ج: اذكر مثاًل

 منحهم القروض من بيت المال لالستثمار وبناء المجتمع . 2
 اإلنفاق عىل الفقراء والمحتاجير  من أهل الذمة من بيت المال . 3

 

 
ال س: 

ّ
 عّرف ابن أث

ي سفيان ج:  ي الدولة األموية كان طبيب الخليفة معاوية بن أنر
 من الشخصيات المسيحية ف 
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 األمثلة، مع مظاهر اهتمام األمويي   بالمرأةاذكر أهم  س: 
ي عدة مجاالت  مشاركة المرأة . 1

 علمية، مثال:  ف 
 راويات حديث: أم البنير  بنت عبد العزيز بن مروان (1
ي طالب (2  بن عىلي بن أنر

 أديبات وشاعرات: سكينة بنت الحسير 
ي أود )طبيبة عيون( (3

 طبيبات: زينب طبيبة بت 
ي القضايا العامة، مثال: مطالبة سودة الهمدانية . 2

الخليفة معاوية بعزل  مشاركة المرأة ف 
 الواىلي برسر بن أرطأة لعدم معاملته الرعية معاملة حسنة

ة( من قبل الخليفة معاوية  . 3
ّ
ي الدولة، مثال: تعيير  )من

تقلد النساء للوظائف العامة ف 
ي كان يرفقها الناس للخليفة

 الستالم الحوائج )عرائض الشكوى( الت 
 

 
ي القضايا الع س: 

ي العرص األموي؟عالم تدل مشاركة المرأة ف 
 امة ف 

ي العرص األموي ج: 
امها ف   يدل عىل االهتمام بالمرأة واحي 

 

ف الحوائج س:   عرِّ
ي يرفقها الناس للخليفة ج: 

 عرائض الشكوى الت 
 

 مظاهر رعاية األمويي   للطفولةاذكر أهم  س: 
 توفير التعليم والرعاية الصحية المجانية . 1
 يقوم عىل خدمتهماالهتمام باأليتام وتأمير  احتياجاتهم ومن  . 2
بيتهم . 3 ي ديوان العطاء وتخصيص مبلغ من المال لي 

 تسجيل أسماء المواليد ف 
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     العلوم الدينية واإلنسانية والتطبيقية: ثالثالدرس ال
 علل: اهتمام األمويير  بالعلوم عىل اختالف أصنافها س: 
ي الكون ومظاهره، وحث عىل طلب العلم ج: 

 ألن الدين اإلسالمي دعا إىل التفكر والتدبر ف 
 

ي  بالعلوم مظاهر االهتماماذكر  س: 
 العرص األمويالمختلفة ف 

 )االهتمام بالتعليم( إنشاء المؤسسات التعليمية . 1
 االهتمام بالعلوم الدينية . 2
 االهتمام بالعلوم اإلنسانية . 3
 التطبيقيةاالهتمام بالعلوم  . 4

 

ي العرص األموي أمثلة عىل المؤسسات التعليميةاذكر  س: 
 ف 

 المساجد  -2الكتاتيب   -1 ج: 
  فر المؤدبي   ألبناء الخاصة.. تو  -3: واالهتمام بالتعليم تنبيه: باإلضافة للمؤسسات التعليمية

ي طلب العلم -4
 
ي أنحاء الدولة األموية والرحلة ف

 
ي العلوم من كبار العلماء ف

 لتلق 
 

ي طلب العلم س: 
 علل: انتشار الرحلة ف 

ي أنحاء ج: 
ي العلوم من كبار العلماء ف 

 لتلق 
 

ف الكتاتيب س:   عرِّ
ي سن  ج: 

اب، يتعلم فيها الصبيان ف 
ّ
ي بيت شيخ الكت

أماكن أقيمت بالقرب من المساجد أو ف 
 مبكرة حفظ القرآن ومبادئ القراءة والكتابة والحساب

 

ي العرص األموي؟ س: 
 ما دور وأهمية المساجد ف 

ي العلم )التدريس بنظام الحلقات( -2للعبادة   -1 ج: 
 لتلق 

 

قات س: 
َ
 عّرف نظام الَحل

ي العلم يلتف ج: 
 الطالب عىل شكل حلقة حول أحد العلماء لتلق 

 

ي العرص األموياذكر أمثلة عىل  س: 
 
 أشهر المساجد ف

 المسجد النبوي )المدينة(   -2المسجد الحرام )مكة(      -1 ج: 
 المسجد األقىص )القدس( -4المسجد األموي )دمشق(   -3    
بون س: 

ِّ
ف المؤد  عرِّ

ة يتم اختيارهم لتعليم أبناء الخاصة من الخلفاء والوالة  ج:  علماء ومعلوم من ذوي الخير
 والقادة واألعيان

 

ف العلوم الدينية س:   عرِّ
يفة الرتباطها بالحياة ج:  ي انبثقت عن القرآن الكريم والسنة النبوية الرسر

 العلوم الت 
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ي اهتم بها  أنواع العلوم الدينيةاذكر أهم  س: 
 األمويونالت 

 علم الحديث -2علوم القرآن الكريم   -1 ج: 
ف علوم القرآن الكريم س:   عرِّ
ها ج:  ول والقراءات وغير  

 علوم متعلقة بالقرآن الكريم، كالتفسير وأسباب الي 
 

يف س:  ف الحديث الرسر  عرَّ
 كل ما صح نقله عن الرسول صىل هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة  ج: 

 

ي العرص األموي س: 
 تتبع مراحل علم الحديث ف 

ي صدور الرجال أو بعض الصحائف المتفرقة . 1
 حفظ األحاديث ف 

ي عهد الخليفة األموي عمر بن عبد العزيز . 2
ي كتب ف 

 تدوين الحديث الصحيح وجمعه ف 
 إرسال عدة نسخ إىل أقاليم الدولة األموية . 3
 

ي كتب علل: أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين الحديث س: 
 الصحيح وجمعه ف 

 لظهور األحاديث الموضوعة )المكذوبة( . 1
ي البالد المفتوحة ووفاة الكثير منهم . 2

 تفرق الصحابة والتابعير  من حفظة الحديث ف 
 

ي العرص األموياذكر أشهر  س: 
 
 المحدثي   ف

" ج:   سفيان الثوري، له كتاب "الجامع الكبير
 

ي العرص األموي علل: تعد مدينة أيلة س: 
 )العقبة( من أهم مراكز رواية الحديث ف 

 بسبب موقعها الممير  كحلقة وصل بير  أقاليم الدولة األموية . 1
 ازدياد سكانها بعد الفتوحات وسكنها التجار والموال . 2
 ارتبطت المدينة بإمام المحدثير  محمد بن مسلم الزهري الذي نزلها . 3
ي انتشار علم الحديث، مثل: خالد بن عقيل األيىلي  . 4

 ساهم تالميذ اإلمام الزهري ف 
 

ف علم الفقه س:   عرِّ
عية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية كالقرآن الكريم والسنة  ج:  العلم واألحكام الرسر

 النبوية واإلجماع والقياس
ي العرص األموي س: 

 فرس: ازدياد االهتمام بعلم الفقه ف 
 واختالف أحوالها -3وتنوع شعوبــها    -2التساع الدولة   -1 ج: 

 

ي العرص األموياذكر أشهر  س: 
 
 الفقهاء ف

ي الفقه" ج: 
، له كتاب "السي   ف   عبد الرحمن بن عمر األوزاعي

 

ي اهتم بها أنواع العلوم اإلنسانيةاذكر أهم  س: 
 األمويون الت 

جمة  -5الفلسفة   -4  التاريــــخ  -3الشعر والخطابة    -2اللغة    -1 ج:   الي 
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 علل: وضع علماء اللغة قواعد للغة العربية بعد دخول العديد من الشعوب  س: 
ي اإلسالم

 ف 
 للمحافظة عىل اللغة العربية من اللحن )الخطأ( ج: 

 

ي العرص األموي مظاهر تطور علم اللغةبيرِّ   س: 
 ف 

ي العرص األموي   
ي علم اللغة ف 

 أو اذكر أهم التطورات ف 
 بالحركات تنقيط أحرف اللغة العربية وضبطها  . 1

ي عرص أي خليفة؟( س: )
 من قام بعملية التنقيط وضبط الحركات؟ وف 

ي عرص الخليفة عبد الملك بن مروان ج: 
 عالم اللغة أبو األسود الدؤىلي ف 

 ظهور مصطلحات جديدة  . 2
ي العرص األموي(  س: )

ي اللغة ف 
( نتيجة ترجمة 1 ج: علل ظهور مصطلحات جديدة ف 

عية وإدارية وسياسية جديدة( وبسبب 2عارف  العلوم والم  استحداث نظم شر
ي العرص األموي(  س: )

ف ف 
ِّ
ي اللغة العربية ُصن

  معجم العير  للخليل بن  ج: اذكر معجما ف 
ي العرص األمويأحمد الفراهيدي )

 
 (أول معجم لغوي ف

 

ي العرص األموي؟ س: 
ي اللغة ف 

 من أول من ألف معجًما ف 
 الخليل بن أحمد الفراهيدي ج: 

 

ي طرأت بيرِّ  أهم  س: 
ي العرص األموي.. أو ما هي مظاهر تطوره؟ عىل الشعرالتطورات الت 

 ف 
 ظهور علم العروض: عىل يد الخليل بن أحمد الفراهيدي . 1
 تعدد أغراض الشعر من مديح وفخر وهجاء وغزل ورثاء . 2
 

 شعراء العرص األموياذكر أشهر  س: 
ي سفيان(   -1 ج:   الفرزدق )شاعر عبد الملك بن مروان( -2األخطل )شاعر معاوية بن أنر

 

ي العرص األموي س: 
 فرس: ازدياد االهتمام بالخطابة ف 

ي تثبيت دعائم الحكم األموي ج: 
 للمساهمة ف 

 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

16          www.fb.com/talakheesjo       
 

ي العرص األموياذكر أشهر  س: 
 
 الخطباء ف

ي سفيان    معاوية -1 ج:   زياد بن أبيه -2بن أنر
ف زياد بن أبيه س:   عرِّ
اء ج:  ي العرص األموي، اشتهر بخطبته البي 

 خطيب مشهور وأمير العراق ف 
 

ف علم التاريــــخ س:   عرِّ
ا لزمن حدوثها ج: 

ً
 علم ُيعت  بتسجيل األحداث التاريخية وفق

 

 ما أسباب اهتمام المسلمير  بعلم التاريــــخ س: 
ة، فكان للقرآن والسنة أثر  ج:  ألن القرآن الكريم ذكر أخبار األمم السابقة ألخذ العظة والعير

ي تشجيع علم التاريــــخ واالهتمام به
 ف 
 

ي العرص األمويوضح  س: 
 
ي كتب التاري    خ ف

 
 أهم ما تم تدوينه ف

 تدوين أخبار المسلمير  وفتوحاتهم . 1
 تدوين أنساب القبائل العربية . 2
 

ي العرص األمويأول من دّون من  س: 
 
 ؟التاري    خ ف

ي سفيان ج:  ي عهد الخليفة معاوية بن أنر
بة ف   عبيد بن شر

 

ي العرص األمويمن  س: 
 
ة ف ي السي 

 
ف ف

ّ
 ؟أول من أل

 عروة بن الزبير بن العّوام ج: 
 

ي العرص األموياذكر أشهر  س: 
 
 علماء التاري    خ ف

بة   -1 ج:   عروة بن الزبير بن العوام -2عبيد بن شر
 

؟ س:   وضح كيف نشأت الفلسفة عند المسلمير 
ي البداية  . 1
 تم نقلها إىل العربية عن اللغات األخرى ف 
وحات ارتبطت بالعقيدة اإلسالمية . 2  ثم تطّورت إىل تأمالت وشر
 

 فالسفة العرص األموياذكر أشهر  س: 
 واصل بن عطاء ج: 

 

؟ س:  جمة عند المسلمير 
 وضح كيف نشأت الي 

جمةالبالد المفتوحة واطالعهم عىلاختالط المسلمير  بشعوب  . 1   ثقافاتهم دفعهم للي 
ي سفيان، خالد بن يزيد بن  . 2 جمة، مثل: معاوية بن أنر

وتشجيع الخلفاء واألمراء للقيام بالي 
 معاوية، عمر بن عبد العزيز. 
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جمتهااذكر أشهر  س:  ي اهتم المسلمون بي 
 العلوم الت 

 الفلسفة -4الطب   -3الفلك   -2  الكيمياء -1 ج: 
 

ي العرص األموياذكر أشهر  س: 
 
جمي   ف  المي 

 ابن المقفع: ترجم كتاب "كليلة ودمنة" . 1
: يعرف اللغة اليونانية واآلرامية والعربية . 2 ي

 يوحنا الدمشق 
ي الكيمياء . 3

: ترجم كتًبا ف  ي
 أسطفن اإلسكندران 

ي  . 4 ي الطب )بطلب من معاوية بن أنر
 سفيان( ابن أثال: ترجم كتًبا ف 

 

ي العرص األموي أنواعما هي أهم  س: 
 
 ؟العلوم التطبيقية ف

 الفلك  -4الطب    -3الكيمياء   -2الرياضيات والهندسة   -1 ج: 
 

ف العلوم التطبيقية س:   عرِّ
ي اعتمدت عىل التجربة والمالحظة واالستدالل ج: 

 العلوم الت 
 

ي العرص األموي؟ مظاهر اهتمام المسلمي   بالرياضيات والهندسةما  س: 
 ف 

 بناء القصور والمساجد والقناطر . 1
 حسن التخطيط عند بناء المدن . 2

 

ف علم الصنعة س:   عرِّ
المصطلح الذي أطلقه العرب عىل علم الكيمياء الذي يعتمد عىل التجربة والمالحظة  ج: 

 الدقيقة
 

ي العرص األموي علماء الكيمياءأشهر  اذكر  س: 
  ف 

 )أول من اشتهر بعلم الكيمياء(خالد بن يزيد بن معاوية  ج: 
 

ف حكيم بن مروان.. أو من هو حكيم بن مروان؟ س:   عرِّ
، وكان لقب أطلق عىل خالد بن يزيد بن معاوية وذلك الهتمامه بالعلوم وانشغاله بها  ج: 

ي علم الكيمياء"" و  "خطيًبا وشاعًرا فصيًحا، من مؤلفاته: "الحرارات
 فردوس الحكمة ف 

 

ي العرص األموي اهتمام العلماء المسلمي   بالطبمظاهر اذكر  س: 
 ف 

ي   -1، مثال: تشجيع الخلفاء لألطباء وتقريبهم . 1
 ابن أثال -2الحكم الدمشق 

 ، مثل: الجذامالعناية بأصحاب األمراض المزمنة والمعدية . 2
 كيف اعتت  األمويون بأصحاب األمراض المزمنة والمعدية؟(   س: )

 )المستشفيات( الخاصة لهذه األمراض ببناء البيمارستانات ج: 
ي عهد أي خليفة أموي تم بناء البيمارستانات؟(  س: )

 الوليد بن عبد الملك ج: ف 
ي  . 3

 تطبيق فكرة الحجر الصىحي والطب الوقان 
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ف البيمارستان س:   عرِّ
ي المكان، وبالعربية  ج: 

ي المرض  و)ستان( وتعت 
لفظ فارسي مكّون من )بيمار( وتعت 

. ُيطلق عليه   المستشق 
 

ي الدولة األمويةاذكر  س: 
 
 ، مع توضيح الغرض لكل منهاأنواع المستشفيات ف

ى لعالج األمراضالمستشفيات الثابتة . 1 ي المدن الكير
 : أقيمت ف 

 ( لعالج فئة خاصة من المرض  1: المستشفيات المختصة . 2
 ( لعالج أمراض معّينة كاألمراض المعدية2
 يسىم "المارستان"( األمراض العقلية، ولها مكان خاص 3

 : وأنواعها: المستشفيات المتنقلة . 3
ي الحروب  ب -( الخاصة: وترافق أ1         

 المناطق النائية -قوافل الحج    ج -الجيوش ف 
 ( المجّهزة: وتكون للظروف الخاصة عند انتشار األوبئة2      

 

 علل: إنشاء المستشفيات المتخصصة س: 
 لعالج فئة خاصة من المرض   . 1
 لعالج األمراض المعدية . 2
ي مستشفيات خاصة منفصلة( . 3

 لعالج األمراض العقلية )ف 
 

ف المارستان س:   عرِّ
 هو المستشق  الخاص لعالج األمراض العقلية ج: 

 

ف علم الهيئة س:   عرِّ
ي اهتم بها  ج: 

المصطلح الذي أطلقه المسلمون عىل علم الفلك، من أوائل العلوم الت 
 المسلمون، وهو علم يهتم بدراسة األجرام السماوية )النجوم(

 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

19          www.fb.com/talakheesjo       
 

؟ س:   ما أهمية علم الفلك عند المسلمير 
ها ج:   تحديد أوقات العبادات من صالة وصيام وحج وغير

 

ي العرص اما  س: 
 
رف ف

ُ
ي الفلك ع

 
 ؟ألمويأول كتاب ف

 كتاب "مفتاح النجوم" ترجمه "هرمس الحكيم" من اليونانية  ج: 
 

 علل: صنع العرب األدوات الفلكية، واذكر تلك األدوات س: 
 األصطرالب لمعرفة حركة الكواكب:   . 1
 البوصلة: لمعرفة االتجاهات األربعة . 2
 
 

ي عرص الدولة األموية((  انسب المؤلفات التالية ألصحابها  س: 
 ))ف 

 المؤلف الكتاب

 ابن المقفع كليلة ودمنة

 خالد بن يزيد بن معاوية فردوس الحكمة

ة النبوية  عروة بن الزبي  بن العّوام السي 

 هرمس الحكيم مفتاح النجوم

 الخليل بن أحمد الفراهيدي معجم العي   

 سفيان الثوري الجامع الكبي  

ي الفقه
 
 عبد الرحمن بن عمر األوزاعي  السي   ف

 خالد بن يزيد بن معاوية الحرارات

 
د  س: 

ِّ
ي العرص األموي العلماءعد

 
 من خالل الدرس السابق والعلم الذي برعوا فيه ف
 العلم الذي برع فيه العالم

 علم الحديث سفيان الثوري

 علم الحديث محمد بن مسلم الزهري

 علم الحديث خالد بن عقيل األيىلي 

 علم الفقه عبد الرحمن بن عمر األوزاعي 

 علم اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي

 علم اللغة )الشعر( األخطل

 علم اللغة )الشعر( الفرزدق

ي سفيان  علم اللغة )الخطابة( معاوية بن أنر

 علم اللغة )الخطابة( زياد بن أبيه

بة  علم التاري    خ عبيد بن شر

 علم التاري    خ عروة بن الزبي  بن العوام

 علم الفلسفة واصل بن عطاء
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جمة ابن المقفع  علم الي 

ي 
جمة يوحنا الدمشق   علم الي 

ي 
 
جمة أسطفن اإلسكندران  علم الي 

جمة والطب ابن أثال  علم الي 

 علم الكيمياء )حكيم بن مروان( خالد بن يزيد بن معاوية

ي 
 علم الطب الحكم الدمشق 

 علم الفلك هرمس الحكيم

 
    العمارة: رابعالدرس ال

 فرس: اهتمام األمويير  بفن العمارة س: 
ي العرص األموي أسبابأو ما   

 
 ازدهار الحركة العمرانية ف

 انتشار بناء المدن والمساجد والقصور . 1
 تأثر فن البناء األموي بالوضع االقتصادي للمجتمع اإلسالمي  . 2
 تأثر فن البناء األموي بالفن المعماري لشعوب البالد المفتوحة . 3

 تنبيه: رغم تأثر المسلمي   بفن العمارة للشعوب األخرى إال أنهم احتفظوا بطراز معماري خاص بهم. 
 

ي العرص األموي س: 
ي فن البناء األموي أو العمارة ف 

 اذكر المؤثرات ف 
 من السؤال السابق 3و 2نقطة  ج: 

 

 
ي العرص األموي أنواع العمارةاذكر  س: 

 )البناء( ف 
 القصور األموية -3المدن    -2  المساجد  -1 ج: 

 

 
ي قام األمويون ببنائها أو تجديدها أو توسعتهاسمِّ وقارن بير   س: 

 أهم المساجد الت 
ات العمارة عهد الخليفة والزمن اإلنجاز  المكان االسم  ممي  

قبة مسجد 
فةالصخرة   المشر

بناء المسجد  القدس
م فوق 692ـه/ 72

ي عرج منها 
الصخرة الت 

ي  هللا عليه صىل النتر
 إىل السماء وسلم

البناء ملبس بالرخام  - عبد الملك بن مروان 
 والفسيفساء

القبة مغطاة من  -
الخارج بالخشب الملبس 

 بالنحاس

-ه 87بناء المسجد  دمشق الجامع األموي
م( 716-716ـه/ 97

 سنوات 11استغرق 

تزيي   الجدران بزخارف  - الوليد بن عبد الملك
وكتابات كوفية جميلة 

 وفسيفساء ملونة
يينات تمثل مناظر  - الي  

طبيعية دمشقية وتتخللها 
 زخارفة نباتية وهندسية
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المدينة  المسجد النبوي
 المنورة

توسعة المسجد من 
جهة حجرات زوجات 
ي صىل هللا عليه  النتر

وسلم، فأدخلت 
ـه/ 88 ضمن المسجد 

 م716

 الوليد بن عبد الملك
والذي قام بالتوسعة 

بن واىلي المدينة عمر 
 عبد العزيز

كساء الجدران  -
 بالفيسفساء والرخام

ا لبناء  -
ً
أصبح أنموذج

ي القرن األول 
 
المساجد ف

 الهجري

مسجد مدينة 
وان  القي 

   م671ـه/ 51 تونس

   م732ـه/ 114 تونس مسجد الزيتونة

واسط  المسجد الجامع
ي العراق

 
 ف

   

ي استحداث المآذن والمحاريب 
 
ي العرص األمويتنبيه: يعود الفضل لألمويي   ف

 
ي المساجد ف

 
 ف

 

ف المسجد األقىص المبارك س:   عرِّ
ي القدس حوله سور من أرض تبلغ مساحتها ما يزيد عىل  ج: 

دونًما ويتكون من  144مسجد ف 
 مجموعة من األبنية والمحاريب والساحات

 

 وفن البناء، واذكر إنجازاتهبالعمارة الذين اهتموا  أشهر الخلفاء األمويي   اذكر  س: 
ي فن العمارة:  ج: 

 الخليفة الوليد بن عبد الملك، ومن إنجازاته ف 
 بناء المساجد والقصور الصحراوية . 1
 إنشاء الطرق . 2
 حفر اآلبار عىل طرق الحج . 3

 

 فرس: خالفة الوليد بن عبد الملك حافلة باإلنجازات العمرانية س: 
 السابقمن جواب السؤال  3و 2، 1ألنه اهتم بـ...... ويتم ذكر النقاط   ج: 
 

ت به مدينة دمشقصف  س:  ي العرص األموي أهم ما تمي  
 ف 

 ؟أنموذًجا رائًعا للمدينة األموية أو اذكر كيف: أصبحت مدينة دمشق   
ي سفيانأصبحت  . 1 ة الدولة األموية منذ خالفة معاوية بن أنر

 حاض 
 كانت محّصنة ولها سبعة أبواب . 2
اء . 3  شّيد فيها الخليفة معاوية قرص الخرص 
، لكل دار نافورة خاصة بهااشتهرت  . 4 ة الينابيع واألنهار والنوافير

 بكير
 

 علل: جعل األمويون مدينة دمشق أنموذًجا رائًعا للمدينة األموية س: 
ام الروم قبل الفتح اإلسالمي والهتمام األمويير  بعمارة المدن ج: 

ّ
ا لحك  ألنها كانت مقرًّ
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 ة خاصة بهاعلل: اشتهرت دمشق بالنوافير وأن لكل دار نافور  س: 
ي البيوت الدمشقية  

ة نوافير المياه ف 
 أو فرس: كير

ها األمويون لتوصيل الماء إىل بيوت دمشق  ج: 
ّ
ي شق

نظًرا لوجود القنوات السبع الرئيسة الت 
 من نهر بردى

 

 فرس: بناء الخلفاء األموّيير  المدن س: 
 لتكون معسكرات للجند ج: 
ات المدن العسكريةما  س:  ي حرص  ممي  

 عىل توافرها عند بنائها؟ األمويونالت 
 نظافة الهواء -3توافر المياه   -2حصانة الموقع   -1 ج: 
 

ي بناها األمويون  واألمصار  أشهر المدنسمِّ  س: 
 وقارن بينهاالت 

وان   مدينة واسط مدينة القي 
ي  عقبة بن نافع من بناها؟

الحجاج بن يوسف الثقق 
 )أمي  العراق(

اتونس  أين موقعها؟ ي العراق حاليًّ
 
 ف

إلقامة جند المسلمي   بعد فتحهم  ما  سبب بنائها؟
 إلفريقية

ا للجيش
ً
 لتكون مركز

اتها؟ بعيدة عن البحر حت  يأمن السكان  ما أهم ممي  
 من غارات الروم

موقعها المتوسط بي    . 1
 األهواز والبرصة والكوفة

هة  . 2 يقصدها الناس للي  
ة بساتينها  بسبب جمالها وكير

ي تم ما أهم 
المرافق الت 

ي المدينة؟
 
 تأسيسها ف

 دار اإلمارة . 1
 المسجد الجامع . 2

 دار اإلمارة . 1
 المسجد الجامع . 2
 األسواق . 3

 
ي حرص المسلمون عىل إنشائها  المرافق األساسيةما  س: 

ي المدن واألمصارالت 
 
 الجديدة؟ ف

 األسواق -3المساجد   -2دار اإلمارة   -1 ج: 
 

وان س:  ف القير  عرِّ
ي العرص األموي بعد فتحه إلفريقية لتكون مكان إقامة جند  ج: 

مدينة بناها عقبة بن نافع ف 
ا  المسلمير  وهي تونس حاليًّ

 

ف مدينة واسط س:   عرِّ
ي  ج: 

ي العرص األموي لتكون مركًزا للجيش وتقع ف 
ي ف 
مدينة بناها الحجاج بن يوسف الثقق 

 العراق. 
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 علل: تسمية مدينة واسط بهذا االسم س: 
 موقعها المتوسط بير  األهواز والبرصة والكوفةل ج: 

 

 فرس: بت  األمويون القصور الصحراوية س: 
ي والراحة والهدوء -2إلقامتهم أثناء رحالت الصيد  -1 ج: 

 لالستجمام والبحث عن الهواء النق 
 وقارن بينها الصحراوية أشهر القصور األمويةاذكر  س: 
ي  

 
ف ي والشر ي  قرصا الخي  الغرنر

 
 أريحا قرص هشام ف

 شمال مدينة أريحا البادية السورية أين يقع؟

نسب بناؤه؟
ُ
 الخليفة هشام بن عبد الملك الخليفة هشام بن عبد الملك إىل من ي

ات العمارة فيه؟  وجود األبراج عىل األسوار . 1 ما أهم ممي  
ة الزخارف والرسوم  . 2 كير

واألشكال الهندسية والنباتية 
ي تزين األروقة

 الت 

الفنية ومجسمات الزخارف  . 1
 لكائنات حية

 أرضيات فسيفسائية . 2

 

ي  س:  ف قرص الخير الغرنر  عرِّ
ي البادية السورية ُينسب بناؤه للخليفة هشام بن عبد الملك، يتمير   ج: 

قرص أموي يقع ف 
ي تزين أروقته

ة الزخارف والرسوم الت   بوجود األبراج وكير
 

ي العرص األموي س: 
 قارن بير  زخرفة القصور وزخرفة المساجد ف 

، وقد والفيسفساء الملونةوالزخارف  بالكتابات الكوفية: تزين الجدران زخرفة المساجد  -
 تشمل مناظر طبيعية نباتية وهندسية

: تزين الجدران بالزخارف والرسوم من مناظر طبيعية نباتية وهندسية، زخرفة القصور  -

 ت لكائنات حية وأرضيات فسيفسائيةمجسماوقد تحوي 
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ي العرص األموي
 
 الوحدة الثانية: األردن ف

ي أجناد بالد الشامالدرس األول: 
 
 ف

ُّ
     األردن

ف األجناد س:   عرِّ
ي يقيم فيها الجند ويأخذون عطاءهم  ج: 

طلق عىل األقسام اإلدارية والعسكرية الت 
ُ
مصطلح أ

 )رواتبهم( وأرزاقهم منها. 
 

ستخدم مصطلح أجناد ابتداءا وعىل أّي البالد تم تطبيقه؟ س: 
ُ
ي أي عهد ومت  ا

 ف 
ي عهد الخلفاء الراشدين بعد فتح بالد  ج: 
 الشام، ومن ثم تم تقسيمها إىل أجناد ف 

 

 أسماء األجناد وعددهااذكر  س: 
ي  -

:  أربــع أجناد : عهد الخليفة عمر بن الخطابف   وهي
 ( جند فلسطير  4  ( جند األردن3( جند دمشق  2جند حمص  (1

ي  -
 بعد فصل قنرسين عن حمص:  خمس أجناد : أصبحت عهد األمويير  ف 
 ( جند قنرسين5( جند فلسطير   4( جند األردن  3( جند دمشق  2جند حمص  (1

 
أسباب تقسيم الخليفة عمر بن الخطاب بالد ما  س: 

 ؟الشام إىل أجناد
ي أدت إىل تقسيم بالد الشام إىل أجنا 

 دأو اذكر العوامل الت 
 اتساع بالد الشام . 1
نطية المجاورة لها . 2  خطر الدولة البير 
القبائل العربية المرافقة لجيوش الحاجة لتنظيم  . 3

 الفتح وتوطينها
 تسهيل إدارة المناطق وحمايتها . 4

 

ف الكورة س:   عرِّ
: مدينة ج:  ي

طلق عىل مدن األجناد، وكورة تعت 
ُ
 مصطلح أ

 

ح  س: 
ِّ
 .. أو لكل جند يتم:  التنظيم اإلداري لألجنادوض
 تعيير  واٍل وقاٍض  . 1
 دواوين إدارية . 2
 محل لسك النقود وجباية األموال . 3
 إطالق مصطلح كورة عىل المدن . 4
ي المناطق الداخلية ال الساحلية . 5

 اختيار المركز الرئيسي )العاصمة( ف 
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ي المناطق الداخلية ال )العواصم(  أسباب اختيار مراكز األجنادما  س: 
 
ف

 ؟الساحلية
نطي الذي تعرضت له سواحل الشام آنذاك.  ج:   لحمايتها من خطر هجمات األسطول البير 

 

ي بالد الشام س: 
 بيرِّ  الشكل الذي تم فيه تقسيم مناطق األجناد ف 

ق إىل الغرب، حيث امتدت من الداخل إىل  ج:  ي للمناطق من الرسر
تم التقسيم بشكل عْرض 

 البحر
 

ي توزيــــع  س: 
ي ف 

 ، اذكرهاعىل ثالث أجناد مدن األردن الحالّية ساهم هذا التقسير العْرض 
 جند دمشق -3جند فلسطير    -2جند األردن    -1 ج: 
 

  س: 
ِّ
ف جند األردن  عرِّ

ة كورة، توزعت عىل ثالث دول حالية  ج:  عبارة عن ثالث عرسر
: األردن وفلسطير  ولبنان، ومركز جند األردن هي مدينة  هي

ي فلسطير  
ية ف   طير

 

؟  س: 
ّ
وما مركز أو عاصمة  كم كورة ضمت منطقة جند األردن

 جند األردن
ية ج:  ة كورة، والمركز الرئيسي لجند األردن: طير  ثالث عرسر
 

ي توزعت كور )مدن( جند األردن  الدول الحالّيةما  س: 
الت 

 عليها قديًما؟
 لبنان -3فلسطير    -2األردن   -1 ج: 
 

لحق برجند آخر؟ س: 
ُ
ي كانت تدعو لنقل كورة من جند معيرّ  وت

 ما األسباب الت 
 الحاجة اإلدارية للدولة -2الحاجة العسكرية للدولة   -1 ج: 
 

ي تحد جند األردن من الشمال ومن الجنوب س: 
 اذكر األجناد الت 

 من الشمال: جند دمشق   -
 من الجنوب: جند فلسطير   -

 

ي جند األردن؟ س: 
ي تقع ف 

 ما المدن الساحلية الت 
 عكا -2صور   -1 ج: 
 
 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

26          www.fb.com/talakheesjo       
 

ي ضمها جند األردن س: 
 اذكر الكور الت 

ق األردن -  ( الغور4( أم قيس  3( بيت راس  2( جرش 1   : شر
ية  1: شمال فلسطير   -  ( عكا5( صفورية  4( بيسان  3( السامرة  2( طير
 ( القدس2( صور  1 : جنوب لبنان -

 
 الدرس ال

 
ي األردن

 
: القبائل العربية ف ي

     ثان 
ي المجاالت السياسية  س: 

ي بالد الشام دور مهم ف 
فرس: كان للقبائل العربية القاطنة ف 

ي العرص األموي
 والعسكرية واالقتصادية ف 

 نظًرا الهتمام الخلفاء األمويير  بهذه القبائل ج: 
 

ي است أصول القبائل العربيةما هي  س: 
ي الت 

 األردن؟قرت ف 
القبائل أصولها إىل جنوب األردن،  هاجرت قبائل من الجزيرة العربيةقبل اإلسالم :  -

  تنوخ -3ليح  ُس  -2الغساسنة   -1  ، مثل: اليمانية
 حركة الفتوحات اإلسالمية:  قبائل من الجزيرة العربية قدمت مع جيوش الفتح -

 تنبيه: القبائل األردنية أصولها قبائل من الجزيرة العربية
ي األردنمن الخريطة، سمِّ  س: 

 
 القبائل وأماكن توزعها ف

، بنو   - الشمال: جذام، كنانة، ذيبان، عاملة، بلقير 
 ّ  كلب، َبىلي

الوسط: جذام، غّسان، قريش، ثقيف، قيس،  -
 بهراء، عذرة سليح

الجنوب: جذام، غّسان، قضاعة، لخم، جهينة،  -
ء، سليح  قريش، تنوخ، ذيبان، طي

ي القبائمن الخريطة، سمِّ  س: 
 
ي األردن ف

 
ل األكير انتشاًرا ف

 العرص األموي
 ذيبان -5  قريش -4ُسليح   -3غّسان   -2ذام  ُج  -1 ج: 

ي العرص األموي والراشدي
 
ي األردن ف

 
ي استقرت ف

ي الخريطة أسماء القبائل الت 
 
 تنبيه: وف
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ي األردن قبل اإلسالم؟ س: 
ي اعتنقتها القبائل العربية ف 

 ما الديانة الت 
 الديانة المسيحية، وأكير من اعتنقها الغساسنة ج: 

 

ي بالد الشامبيرِّ   س: 
 
 للشام من الفتح اإلسالمي عامة واألردن خاصة  مواقف قبائل العرب ف

ي العمليات العسكرية ضد الروم ألنها  السبب:  ؛قبائل شاركت . 1
 أسلمت وشاركت ف 

ي اذكر  س: )
 
ي شاركت ف

ي بالد الشام الت 
 
 (الفتح اإلسالمي  أسماء القبائل العربية ف

 ( قضاعة6( بلقير   5( عاملة  4( جذام  3( لخم  2( غّسان  1بطون من:  ج: 
ي شاركت فيها تلك القبائل ضد الروماذكر  س: )

 (العمليات العسكرية الت 
موك  -1 ج:   فتح مرص ضمن جيش عمرو بن العاص -2م   637ـه/ 15معركة الير

، فوقفت ارتبطت بمعاهدات وتحالفات سابقة مع الروم ألنها السبب:  ؛قبائل ضد  . 2
موك وسقوط  ، ثم تحولت إىل جانب المسلمير  بعد معركة الير ة ضد المسلمير  مجير

ي 
 الحكم الرومان 

نطي  ألنها السبب:  ؛ساعدت قبائل )مسيحية( . 3 ي البير 
، منهم ضاقت ذرًعا بالحكم الرومان 

ساند الجيوش الفاتحة، ومنهم من قاموا بالمساعدة وتقديم المؤن الالزمة  من
 للجيوش الفاتحة. 

ي ساندت الجيوش الفاتحةاذكر  س: )
ي بالد الشام الت 

 
 (أسماء القبائل المسيحية ف

 ( بلقير  5( عاملة  4( جذام  3( لخم  2( بطون من غّسان  1 ج: 
 

؟ س:   ما أسباب اختالف مواقف عرب الشام من الفتح اإلسالمي
ي الفتح، ومنها من كان تفشارك ت مسلمةألن من القبائل من كان ج: 

بتحالف مع  ت مرتبطةف 
ي  تالروم فاضطر 

عىل  تمن كان ، ومنها لإلبقاء عىل التحالف إىل حير  سقوط الحكم الرومان 
ي ال ا الديانة المسيحية لكن فطرته

فتصالح مع المسلمير  وظلمه عربية تأنر الحكم الرومان 
 وقدم المساعدة. 

 
ي بالد الشام بعد الفتح اإلسالمي  س: 

ي مواطنها ف 
 ما أسباب استقرار القبائل العربية ف 

 الرابطة العرقية والقومية مع المسلمير  فهم كلهم من الجزيرة العربية . 1
 تسامح الدين اإلسالمي وحرية المعتقد . 2
 

ي ضاعهم مع خصومهم؟ س: 
ي األردن إىل جانب األمويير  ف 

 ما أسباب وقوف القبائل العربية ف 
حيث كانت قبائل جند األردن من أكير  القبائل والءا ودفاًعا  لتثبيت أركان الدولة األموية ج: 

 .  عن األموييرّ 
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ي الحياة السياسية س: 
ا ف  ي األردن دوًرا مهمًّ

ي  فرس: مارست القبائل العربية ف 
ف 

 العرص األموي
ي األردن خالل العرص األمويأو بيرِّ     

 
 الدور السياسي للقبائل العربية ف

ي سفيان ثم ابنه يزيد بن معاوية . 1  من خالل مبايعة معاوية بن أنر
 تثبيت حكم األمويير 

نطيير   . 2 ي فتوحات شمال إفريقيا، والتصدي لخطر البير 
 المشاركة ف 

ي فتح األندلس واستيطان  . 3
ي المدن األندلسية بعد الفتحالمشاركة ف 

 الكثير منهم ف 
 التصدي لجيوش الثورة العباسية . 4

 

 ما هي  س: 
 
ي شاركت أشهر قبائل األردن

ي فتح شمال إفريقيا الت 
 
 ومن القائد؟ ؟ف

ي  -2ذام  ُج  -1 ج: 
 غّسان   .. بقيادة: حّسان بن النعمان الغّسان 

 

ف غّسان س:   عرِّ
هم الغساسنة أصولهم قبائل عربية يمانية هاجروا من الجزيرة  العربية إىل جنوب األردن  ج: 

ي 
، منهم من أسلم وشارك ف  نطيير  واستقروا فيها وكانت ديانتهم المسيحية متحالفير  مع البير 

ي عىل 
موك، ومنهم بعد الفتح اإلسالمي للشام، تحالف مع المسلمير  وبق  معركة الير

ي فتح شمال إفريقيا.  ك كثير من الغساسنةالمسيحية، وقد شار 
 ف 

 

ف ُجذام س:   عرِّ
ي معركة  ج: 

قبائل عربية يمانية هاجروا من الجزيرة العربية إىل األردن، من أسلم منهم شارك ف 
موك  ي األردن خالل العرصين الراشدي وفتح شمال إفريقيا الير

، وهي من أكير القبائل انتشاًرا ف 
ع شمال ووسط

ّ
 وجنوب األردن واألموي، وتتوز

 

 

 الدرس ال
 
ي األردن

 
    ثالث: منازل الحج الشامي ف

ي الحجاز اهتماًما   علل: نال الطريق الذي سلكه الحجاج س: 
من دمشق إىل الديار المقدسة ف 

ا من األمويير   ً  كبير
ى للحجاج كانت تخرج من دمشق عاصمة الدولة األموّية ج:   ألن القافلة الكير
 

ف قافلة الحج الشامي  س: 
 عرِّ

أس قافلة الحج أحد كبار رجال الدولة لرعاية قافلة الحج خالل  وهو أنتقليد إسالمي  ج:  يي 
ي الحجاز

ي المقدسة ف 
ها إىل األراض   مسير

 
ي اإلسالم ومن ترأسها؟ س: 

 ماهي أول قافلة للحج ف 
ها أبو بكر الصديق، وقد اختاره الرسول صىل هللا عليه 9قافلة الحج  ج:  ي كان أمير

ـه، الت 
 وسلم
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؟ س:  ي وقتنا الحاض 
 من يعادل أمير قافلة الحج ف 

أس بعثة الحج األردنية كل عام ج:  ي حيث يي 
 وزير األوقاف األردن 

 
 مراحل االستعدادات لتسيي  قافلة الحجاذكر  س: 
ي العرص األموي أو وضح مراسم النداء 

 بالحج ومدة الرحلة وتوديع الحّجاج واستقبالهم ف 
ي دمشق أو مرص(  ج: يبدأ النداء بالح -

ي من رجب )ف 
ي أوائل النصف الثان 

 ف 
 مدة الرحلة: قرابة ثالثة أشهر -
توديع الحجاج واستقبالهم: يوم خروج الركب الشامي من دمشق، تقام االحتفاالت  -

 ء واألمراء والعامة وذوو الحّجاجوتظهر الزينات ويودعهم الخلفا 
 

؟ س:   ما هو مركز انطالق قافلة الحج الشامي
 دمشق ج: 

 .  تنبيه: قوافل الحج من آسيا الصغرى يسلكون طريق البحر إىل الشام وينضمون لقافلة الحج الشامي
 

 أسباب تعدد مسارات قافلة الحج الشامي وطرقهاما  س: 
ي األردن 

 أو فرس: تعددت المنازل عىل امتداد طريق الحج ف 
ي فيها الحجاج وينضمونللتسهيل عىل الحجاج ا ج: 

 لقادمير  من مسافات بعيدة، فيلتق 
ي تلك المحطات لقافلة الحج الشامي 
 ف 

 

ي األردن الشامي  عىل امتداد طريق الحج عن بعضها  المنازل )المحطات( عد بكم كانت ت  س: 
 ف 

 كان يبعد كل منها عن اآلخر بمقدار مرحلة  ج: 
 

ف المرحلة س:   عرِّ
ر بحواىلي  ج: 

َّ
قد
ُ
ة يوم وت  كم  55-45مسير

ي سوريا 
 
ي  : درعا تنبيه: آخر منازل الحج الشامي ف

 
 : الفدين)أذرعات( قديًما.. ثم يبدأ الجزء األردن

 )المفرق( .. انظر الخريطة ]شمال األردن[
 

ي األردنأهم منازل الحج اذكر  س: 
 
 الشامي ف

 الزرقاء -3األزرق    -2الفدين )المفرق(   -1 ج: 
ة(   -6القسطل   -5عّمان   -4      زيزياء )الجير 
 شغ )المدّورة( -9أيلة )العقبة(   -8معان   -7    
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 أكمل الجدول بالمعلومات الصحيحة س: 

 الشامي أهميتها بالنسبة لطريق الحج  )من خالل الدرس( تعريفها  المدينة
 وماذا احتوت؟

الفدين 
 )المفرق(

ي وقديًما ُسميت  أول
 
منازل الحج الشامي األردن

طلق عليها خان ألنها وحاليا المفرق،  الفدين
ُ
أ

خدمت الحجيج والمسافرين والتجار باحتوائها 
  ا قرصً 

ً
وحمامات، وكشفت اآلثار عن  ا ومسجد

 قطع فخارية ومسكوكات تعود للعرص األموي

ي أوىل منازل  . 1
 
 الحج الشامي األردن

 الحجيج والمسافرين والتجارخدمت  . 2
 قرص ومسجد وحمامات احتوت . 3

، اهتم بها الخلفاء  األزرق ي
 
من منازل الحج الشامي األردن

احات  األمويون وأقاموا بها القصور واالسي 
للقوافل التجارية وقوافل الحجاج، وزودت 

ك واآلبار  بالير

احات للقوافل  . 1 احتوت قصورا واسي 
 التجارية وقوافل الحجاج

ك واآلبار . 2  مزودة بالير

ا  الزرقاء
ً
، كانت مركز ي

 
من منازل الحج الشامي األردن

للمراقبة والحراسة عىل طريق الحج، واشتهر 
 أهلها بكونهم أدالء يرشدون القوافل، 

مركز للمراقبة والحراسة عىل طريق  . 1
 الحج

اشتهر أهلها بكونهم أدالء يرشدون  . 2
 القوافل

ا  عّمان
ً
، كانت سوق ي

 
من منازل الحج الشامي األردن

ي العرص األموي، 
 
عامرة عىل طريق القوافل ف

اء، بت   ي الشر
 
ا للحجاج الراغبي   ف

ً
ومقصد

ا وقرًصا، وفيها حامية 
ً
األمويون فيها مسجد

 للحفاظ عىل أمن الطريق، ومركز لسك العملة

 سوق عامرة عىل طريق القوافل . 1
ي  . 2

 
اءمقصد للحجيج الراغبي   ف  الشر

 فيها قرص ومسجد . 3
 فيها حامية للحفاظ عىل أمن الطريق . 4
 فيها مركز لسك العملة . 5

، عير فيها عىل  القسطل ي
 
أحد منازل الحج الشامي األردن

ي كانت أدعية لحجاج 
مجموعة من النقوش الت 

 ذاهبي   ألداء الحج أو عائدين بعد الحج

 

زيزياء 
ة(  )الجي  

 ، ي
 
كة أحد منازل الحج الشامي األردن اشتهرت بير

ود الحجاج منها بالماء،  ي يي  
الماء الرومانية الت 

وهي غنية بالمحاصيل الزراعية، وكان الخليفة 
الوليد بن يزيد يطعم الحجيج فيها ثالثة أيام 

 ويعلف دوابهم

ود  . 1 ي يي  
كة الماء الرومانية الت  اشتهرت بير

 الحجاج منها بالماء
 غنية بالمحاصيل الزراعية . 2
علف يطعم فيها  . 3

ُ
الحجيج ثالثة أيام وت

 دوابهم

ي  معان
ي المشهورة الت 

 
أحد منازل الحج الشامي األردن

ة، ويخزن  ا كبي 
ً
عّمرها األمويون وأنشأوا فيها سوق

ي أماكن تتم 
 
فيها الحجاج أمتعتهم الزائدة ف

 حراستها إىل حي   عودتهم

ة . 1  فيها سوق كبي 
ي  . 2

 
يخزن الحجاج فيها أمتعتهم الزائدة ف

 حراستها إىل حي   عودتهمأماكن تتم 

 أيلة 
 )العقبة(

، كانت ملتق   ي
 
أحد منازل الحج الشامي األردن

 حجاج الشام بحجاج مرص والمغرب
 ملتق  حجاج الشام بحجاج مرص والمغرب

شغ 
 )المدّورة(

ي 
 
  آخر منازل الحج الشامي األردن
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 ية الزرقاء عىل طريق الحج الشامي أهم بيرِّ  سبب س: 
 سة والمراقبة عىل طريق الحج   مركز للحرا . 1
 اشتهر أهلها بكونهم أدالء للقوافل . 2

 

ي عّمان؟ س: 
 ما أسباب إقامة حامية عسكرية ف 

 للحفاظ عىل أمن الطريق ج: 
 

ي العرص األموي؟األدلة عىل ما  س: 
 
 أهمية مدينة عّمان ف

  أصبحت . 1
ً
ي العرص األموي عامرة عىل طريق القوافل ا سوق

 ف 
ا  . 2

ً
 ومسجد

ً
 فيهابنوا قرصا

 وضعوا حامية فيها للحفاظ عىل عىل أمن الطريق . 3
 وكان بها مركًزا لسك العملة . 4
 

 مظاهر اهتمام األمويي ّ  بقافلة الحج الشامي بيرِّ   س: 
 اإلنفاق عىل الحجيج وإطعامهم  . 1
إقامة القالع والقصور والخانات واألسواق عىل امتداد طريق الحج لتقديم الخدمات  . 2

 للحجيج
ك  . 3  لتأمير  الحجاج بالماءحفر اآلبار والير
ي تقطن إىل جانب طريق الحج لتوفير  . 4

إصالح الطريق وتوزيــــع األموال عىل القبائل الت 
ي تنقل الحجاج وأمتعتهم

 األمن للحجاج والجمال الت 
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 الدرس ال
 
ي األردن

 
ة ف

ّ
   رابع: القصور األموي

 فرس: اهتمام األمويير  بالبادية األردنية س: 
 لوقوع األردن عىل الطريق الواصل بير  دمشق والحجاز ومرص ج: 
 

  س: 
ِّ
ي األردن

 فرس: اهتمام األمويير  ببناء القصور الصحراوية ف 
ي البادية األردنية خالل العرص األموي؟ أسباب إقامة القصور الصحراويةأو ما هي 

 ف 
 استخدامها كأماكن لالستجمام والراحة وممارسة هواية الصيد . 1
ي فيها األمراء بزعماء القبائل المحلية لتوطيد  استخدامها  . 2

مراكز إدارية وسياسية يلتق 
 العالقات معهم

 حنير  األمويير  لحياة البداوة والفروسية . 3
 

د  س: 
ِّ
ي البادية األردنية أهم القصور األمويةعد

 
 ف

 قرص الحّرانة    -3قرص المشت     -2قصير عمرة    -1 ج: 
ر     -5قرص الحالبات   -4 

ّ
 قرص الطوبة -6قرص الموق

 
ف قرص عمرة س:   عرِّ
ي  ج: 

ي ف 
ي األردن، ُبت 

أحد القصور الصحراوية األموية ف 
عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، يقع عىل بعد 

ق من عمان75  كم إىل الرسر
 

ف قرص المشت   س:   عرِّ
ي  ج: 

ي األردن، ُبت 
ي عهد الخليفة الوليد بن يزيد، يقع  أحد القصور الصحراوية األموية ف 

ف 
 بالقرب من مطار الملكة علياء الدوىلي 

 
 ف قرص الحّرانةعرِّ  س: 
ي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك ج: 

ي ف 
ي األردن، ُبت 

 أحد القصور الصحراوية األموية ف 
ق عمان، وسىمي   55، يقع عىل بعد لغايات دفاعية وما زال القرص محتفظا بكامل بنائه كم شر

ي وادي الحّرانة
 بالحّرانة لكونه يقع ف 

 
ف قرص الحالبات س:   عرِّ
ي األردن، بناه النبطيون ورممه األمويون وألحقوا به المسجد  ج: 

أحد القصور الصحراوية ف 
ق الزرقاء  25والمحراب، يقع عىل بعد   كم شمال شر
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ف قرص الموقر س:   عرِّ
ي عهد الخليفة يزيد بن عبد  أحد القصور  ج: 

ي ف 
ي األردن، ُبت 

الصحراوية األموية ف 
ق من مدينة عمان، تعرض للدمار نتيجة زلزال أصاب  ي منطقة الموقر إىل الرسر

الملك، يقع ف 
 المنطقة. 

 

ف قرص الطوبة س:   عرِّ
ي عهد الخليفة الوليد بن يزيد، يقع  ج: 

ي ف 
ي األردن، ُبت 

عىل أحد القصور الصحراوية األموية ف 
ق عمان عىل الطريق التجاري بير  البلقاء والحجاز  145بعد   كم جنوب شر

 

 بم يمتاز قصير عمرة من الناحية العمرانية؟ س: 
ي تمثل الحيوانات كاألسود والنمر والغزالن . 1

 تمتاز جدرانه بالرسوم والنقوش الجميلة الت 
ي تمثل زخارف ن . 2

 باتيةتزدان أرضية قاعة االستقبال والغرف بالفسيفساء الت 
 قبة فلكية داخل القرص . 3
ي ساحة القرص . 4

 بي  ماء ف 
 

 قرص المشت  من الناحية العمرانية؟بم يمتاز  س: 
ي مربــع الشكل تدعمه أبراج نصف دائرية . 1  يحيط بالقرص سور خارجر
ي من اآلجر المشوي ومزينة واجهته بالزخارف الفنية الرائعة . 2

 القرص مبت 
 

 من الناحية العمرانية؟ بم يمتاز قرص الحّرانة س: 
ي كل زاوية برج مستدير ، باإلضافة إىل برج نصف مستدير  . 1

قلعة مربعة الجوانب يوجد ف 
 بير  كل زاويتير  

ي حاالت الحرب . 2
 عىل جدران القرص شقوق للضوء والتهوية ولرمي السهام ف 

 

 فرس: سبب تسمية قرص الحّرانة بهذا االسم س: 
ي وادي الحّرانة حيث  ج: 

 تتناثر الحجارة الصوانية المسماة بالحّرةلكونه يقع ف 
 

 علل: بناء الخليفة الوليد بن عبد الملك لـ قرص الحّرانة س: 
 لغايات دفاعية ج: 

 

 فرس: وجود شقوق عىل جدران قرص الحّرانة س: 
ي حاالت الحرب -3للتهوية    -2للضوء    -1 ج: 

 لرمي السهام ف 
 نية؟بم يمتاز قرص الحالبات من الناحية العمرا س: 
ا ومحراًبا . 1

ً
ي رممها األمويون وألحقوا بالقرص مسجد

 من القصور النبطية الت 
يتألف من مجموعة غرف وقاعات تتوزع حول ساحة مكشوفة ُحفر فيها خّزان لجمع  . 2

 مياه األمطار
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 بم يمتاز قرص الموقر من الناحية العمرانية؟ س: 
ي  ج: 

 عىل جدرانه كتابات بالخط الكوف 
 فرس: أهمية موقع قرص الطوبة س: 
 ألنه يقع عىل الطريق التجاري بير  البلقاء والحجاز ج: 
ي تصور الحيوانات كاألسود والنمور س: 

 فرس: تزيير  جدران القصور بالنقوش الت 
ي تلك المنطقة  ألن تلك الحيوانات كانت متواجدة ج: 

ي ذلك العرصف 
 ف 

 ؟ما القرص األموي الذي تعّرض للتدمير الكامل س: 
 قرص الموقر ج: 
 أكمل الجدول بالمعلومات الصحيحة س: 

ي عهده القرص
 
ي ف

ت 
ُ
 الموقع الخليفة الذي ب

ق من عمان75 الوليد بن عبد الملك قرص عمرة  كم إىل الرسر

 بالقرب من مطار الملكية علياء الدوىلي  الوليد بن يزيد قرص المشت  

ق عمان55 الوليد بن عبد الملك قرص الحّرانة  كم شر

ق من عمان يزيد بن عبد الملك قرص الموقر  منطقة الموقر إىل الرسر

ق عمان145 الوليد بن يزيد قرص الطوبة  كم جنوب شر
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