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[سؤال وجواب]
–

–

اإلسالم يف المدينة المنورة
الوحدة األوىل :نظام الحكم
ي

اإلسالم يف المدينة المنورة
الدرس األول :قيام المجتمع
ي
س :ما أول عمل قام به الرسول صىل هللا عليه وسلم عند دخوله المدينة المنورة؟
ج :بناء مسجد قباء وهو أول مسجد ُب ين يف اإلسالم
الت قام بها الرسول صىل هللا عليه وسلم بعد وصوله للمدينة؟
س :ما أهم األعمال ي
 .1بناء المسجد النبوي
 .2المؤاخاة
 .3بناء السوق
 .4دستور المدينة (الصحيفة)
س :علل :بن الرسول صىل هللا عليه وسلم المسجد النبوي  ..أو ما أسباب بناء المسجد
النبوي؟
ً
اإلسالم
 .1مركزا للعبادة وإدارة شؤون المجتمع
ي
 .2منارة لتعليم القراءة والكتابة
 .3مكان لتشاور الرسول صىل هللا عليه وسلم مع أصحابه من أجل اتخاذ القرارات
ً
س :علل :اتخذ الرسول صىل هللا عليه وسلم من المسجد النبوي مكانا لتشاوره مع أصحابه
 .1عدم وجود مؤسسات للحكم آنذاك
 .2عدم وجود مؤسسات تعليمية ومدارس للتعليم يف بداية العهد النبوي
سّ :
عرف المهاجرين
ج :المسلمون الذين هاجروا مع الرسول صىل هللا عليه وسلم من مكة إىل المدينة المنورة
سّ :
عرف األنصار
ج :أهل المدينة الذين نصوا الرسول ومن معه من المهاجرين
سّ :
عرف المؤاخاة
الن قامت بي المهاجرين واألنصار يف المدينة المنورة بتقاسم األنصار معهم كل
ج :العالقة ي
ما لديهم
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س :كيف نص أهل المدينة المهاجرين؟ وما السبب؟
ج :وفروا لهم السكن والمأوى والطعام (تقاسموا معهم ما لديهم)؛ ألن أغلب
المهاجرين تركوا أموالهم وثرواتهم يف مكة
سالم
االجتماع للمجتمع اإل
س :فس :أثرت المؤاخاة يف تأسيس النظام
ي
ي
ج :ألنها استندت عىل رابطة الدين وليست عىل الرابطة القبلية
ً
ً
س :علل :كان للمسلمي سوقا مستقل عن أسواق الههود  ..أو ما أسباب إنشاء السوق؟
 .1لتحقهق االستقالل االقتصادي
ً
 .2وتوسعة األسواق التجارية القائمة بعيدا عن تأثي األسواق األخرى
 .3وليكون التعامل وفق تعاليم اإلسالم
اإلسالم؟ ومن وضعه؟
س :ما أول دستور نظم شؤون المجتمع
ي
النن صىل هللا عليه وسلم ألهل المدينة
ج :الصحيفة ،وضعها ي
س :عرف الصحيفة (دستور المدينة المنورة)
اإلسالم يف
الن وضعها الرسول صىل هللا عليه وسلم لتنظم شؤون المجتمع
ي
ج :الوثيقة ي
المدينة المنورة
النن صىل هللا عليه وسلم؟ أو أعط
س :ما الهدف من وجود دستور المدينة الذي وضعه ي
سببا ألهمية صحيفة المدينة
 .1لتنظيم العالقة بي جمهع القبائل والجماعات يف المدينة من المسلمي مهاجرين
وأنصار والقبائل الههودية وغيهم من القبائل المقيمة حول المدينة
 .2ولتنظيم شؤون القضاء لتحقهق العدالة والمساواة
س :عدد أهم بنود الصحيفة
األخالف المنبثق عن ذلك
 .1الدعوة للتمسك بالدين الحنيف والسلوك
ي
والنه عن المنكر
 .2األمر بالمعروف
ي
 .3رد الخالفات إىل هللا ورسوله صىل هللا عليه وسلم واالحتكام عند االختالف إلههما.
الن نص
 .4تنظيم عالقات المسلمي بعضهم ببعض وباألطراف األخرى وفق القواعد ي
علهها دستور المدينة
خارج
 .5التعهد بحماية المدينة من أي عدوان
ي
 .6السماح بحرية العقيدة لجمهع سكان المدينة
 .7التأكيد عىل الحقوق الدينية والسياسية والمالية للمسلمي والههود
 .8عىل الههود نفقتهم وعىل المسلمي نفقتهم وأن ينارصوا بعضهم يف الوقوف أمام من ال
يليم ببنود هذه الصحيفة
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س :اذكر أهمية الصحيفة (دستور المدينة المنورة)
ّ .1
أقرت أن المسلمي أمة واحدة
 .2أعطت الحرية الدينية داخل المدينة
 .3تطور كبي يف المفاهيم االجتماعية والسياسية
الدرس الثان  :مقاومة ر
المشكي لإلسالم
ي
الت دفعت الرسول للجهاد يف سبيل هللا؟
س :ما ي
ه األسباب ي
أو علل :إذن هللا تعاىل بالجهاد يف سبيله
ج -1 :نس اإلسالم  -2رد أذى المسكي  -3الدفاع عن النفس
ّ
س :كيف تمثلت مواقف المسلمي يف التصدي لكفار قريش والقبائل المعادية لإلسالم
والمسلمي؟
ج :بإرسال عدد من السايا والغزوات
س :ما المقصود بالسايا؟
ج :بعثات استطالعية لم يشارك فهها الرسول صىل هللا عليه وسلم وكانت تهدف إلضعاف
قوة المسكي
س :كم بلغ عدد رسايا الرسول؟
ج :ثمانية وثالثي رسية ()38
س :من هو قائد أول رسية؟
ج :حمزة بن عبد المطلب
س :ما المقصود بالغزوات (األيام)؟
ج :حمالت شارك بها الرسول صىل هللا عليه وسلم ضد المسكي
س :كم بلغ عدد غزوات الرسول؟
ج :ستة وعسين غزوة (يوم) ()26
ُ
لن قام بها الرسول ضد المسكي؟
الت أطلقت عىل الغزوات والمعارك ا ي
س :ما التسميات ي
ج -1 :الهوم  -2الموقعة  -3السية  -4البعث
س :وضح الفرق بي الغزوة والسية
ج :الغزوة يشارك فهها الرسول صىل هللا عليه وسلم ويكون فهها قتال ضد المسكي ،بينما
السية بعثة استطالعية ال يشارك فهها الرسول صىل هللا عليه وسلم وال قتال فهها إنما فقط
إلضعاف قوة المسكي
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س :من حدث يوم بدر؟ أو اذكر تاري خ غزوة بدر
ج2 :ـه 623 /م
س :عرف يوم بدر
ر
ج :الغزوة األوىل بي المسلمي ومس يك قريش حدثت يف 2ـه قرب بي بدر وانتص فهها
المسلمون
ر
المباش ليوم بدر؟
س :ما السبب
شء مما استوىل عليه كفار عن قريش من أموال المسلمي من
ج :رغبة الرسول باسيداد ي
خالل اإلغارة عىل قافلتهم القادمة من بالد الشام ومصادرتها ،فعلم أبو سفيان بذلك وأرسل
يطلب المدد من مكة فخرجت قريش لنصته.
سم يوم بدر بهذا االسم؟ أو ما سبب التسمية بيوم بدر؟
س :لماذا
ي
ج :ألنها جرت قرب ربي بدر للسيطرة عىل مياهها وحرمان المقاتلي المسكي من الوصول إىل
الماء
س :اذكر األطراف المتحاربة يف يوم بدر
ج -1 :المسلمون  -2المسكون من قريش
س :اذكر أهم نتائج يوم بدر
 .1انتصار المسلمي
 .2تعزيز مكانة الرسول صىل هللا عليه وسلم بي القبائل
 .3دخول عدد من المسكي يف اإلسالم
 .4اكتساب المسلمي قوة يف القتال
 .5زادت ههبة المسلمي
 .6أرس عدد من المسكي
س :ما المقصود بالشورى؟
ج :طلب الرأي من أهل الحكمة والخية
الصحان الذي أشار عىل الرسول صىل هللا عليه وسلم بالنول قرب ربن بدر؟
س :ما اسم
ي
جَّ :
الحباب بن المنذر
س :علل اختيار اليول بالقرب من ربي بدر ..أو بي أهمية سيطرة المسلمي عىل مياه بدر
 .1للسيطرة عىل مياهها والتحكم فهها
 .2حرمان المقاتلي من المسكي من الوصول إىل الماء
س :ما المقصود باألرسى؟
ج :المقاتلون الذين وقعوا يف قبضة الخصم أثناء الحرب
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ً
س :ماذا قصد الرسول من قوله" :استوصوا باألرسى خيا"؟
أو اذكر األمثلة عىل اهتمام الرسول صىل هللا عليه وسلم باألرسى
.1
النه عن قتلهم والتمثيل بهم
ي
 .2فداء األرسى للمقتدر بدفع المال
 .3ومن يستطهع القراءة والكتابة يفتدي نفسه بتعليم عسة من أبناء المسلمي القراءة
والكتابة
س :عرف يوم أحد
ج :الغزوة الثانية بي المسلمي ومس يك قريش حدثت سنة 3ـه يف منطقة أحد بالقرب من
جبل أحد
س :من حدث يوم أحد؟ أو ما تاري خ غزوة أحد؟
ج 3 :ـه 624 /م
س :اذكر موقع يوم أحد
ج :المدينة المنورة – جبل أحد
س :اذكر األطراف والقادة ليوم أحد
أب سفيان
ج :المسلمون بقيادة الرسول صىل هللا عليه وسلم والمسكون بقيادة ي
ر
المباش ليوم أحد؟
س :ما السبب
ج :رغبة قريش بالثأر لما أصابها من هزيمة بدر
ه مجريات المعركة (يوم أحد)؟ أو بي سبب هزيمة المسلمي يف يوم أحد
س :ما ي
ج :التق الطرفان يف أحد وكان الرسول قد رتب المقاتلي وعي الرماة عىل الجبل وطلب
منهم حراسة الجيش من الخلف ولما حقق المسلمون النص ترك الرماة مواقعهم الدفاعية
بالرغم من تأكيد الرسول لهم بعدم اليول عن جبل أحد واالليام بأوامره ولكن عندما هزم
ً
المسكون ظن الرماة أن أحدا انتهت عندها التف خالد بن الوليد خلف المسلمي وحارصهم
النن صىل هللا عليه وسلم ونزول الرماة عن الجبل.
سبب الهزيمة :مخالفة أوامر ي
س :أعط مثاال عىل عواقب عدم االليام بأوامر القائد
ج :تأكيد الرسول صىل هللا عليه وسلم للمسلمي يف يوم أحد بعدم اليول عن الجبل مهما
حدث ،فيلوا عندما ظنوا أنهم انتصوا فانقلب النص إىل هزيمة باستغالل المسكي نزولهم
عن الجبل ومن ثم محارصتهم.
س :ما النتيجة النهائية ليوم أحد؟
ج :هزيمة المسلمي وتحقهق النص للمسكي
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س :اذكر بعض شهداء يوم أحد
ج :حمزة بن عبدالمطلب ،مصعب بن عمي
تنبيهات:
 سيف هللا المسلول :هو لقب خالد بن الوليده ألقاب حمزة بن عبد المطلب
 -أسد هللا وأسد رسوله -سيد الشهداء :ي

يوم بدر
السنة:
2هـ623/م

سبب التسمية :ألنها وقعت
بجانب ربت بدر

األطراف- :
المسلمون -
ر
المشكون من قريش

ر
ر
ر
شء مما استوىل عليه كفار عن
السبب المبارس :رغبة الرسول باستداد ي
ن
المسلمي من خالل اإلغارة عىل قافلتهم القادمة من
قريش من أموال
بالد الشام ومصادرتها

المسلمي  -تعزيز مكانة النب صىل هللا عليه وسلم ب ن
ن
ي القبائل  -دخول
النتائج :انتصار
ي
ن
عدد من ر
المسلمي قوة نف القتال  -زادت هيبة المسلمين
ن
ن
المشكي يف اإلسالم  -اكتساب
ي
 أرس عدد من رالمش ن
كي

يوم أحد
السنة:
3هـ624/م

سبب التسمية :ألنها وقعت
بجانب جبل أحد

األطراف:
المسلمون -
ر
المشكون من قريش

ر
المبارس :رغبة قريش ن يف الثأر لما أصابها من هزيمة ن يف بدر
السبب

النتائج :انتصار ر
ن
المش ن
المسلمي
كي وهزيمة
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الدرس الثالث :موقف الرسول من ر
المشكي واليهود يف المدينة
س :من وقعت غزوة األحزاب (يوم الخندق)؟ أو ما تاري خ غزوة األحزاب؟
ج5 :ـه 626/م
س :لماذا سميت الغزوة بالخندق وباألحزاب؟ أو ما سبب التسمية؟
ّ
معاد لإلسالم تضافرت فيه جهود المسكي من
ج :سميت باألحزاب؛ ألنها تمثل أكي تحالف
ِ
قريش والقبائل الطامعة يف خيات المدينة وتحالف معهم الههود لمجابهة المسلمي،
ً
وسميت بالخندق ألن المسلمي حفروا خندقا حول المدينة يف الجهة الرابعة
س :كم بلغ عدد المسكي وحلفائهم؟
ج :عسة آالف مقاتل
س :ما األسلوب الذي اعتمده الرسول يف الدفاع ولماذا؟
ً
ج :اعتمد أسلوب التصدي مستفيدا من المزايا الطبيعية لموقع المدينة
س :كيف استغل الرسول موقع المدينة يف الدفاع؟
ّ
بالحرة
 .1كانت الجهتان محمهتي
َ .2
بن قريظة حماية الجهة الثالثة حيث تكون مساكنهم
يهود
إىل
د
ه
ع
ِ
ي
الفارش
 .3حفر الخندق يف الجهة الرابعة بعد أخذ مشورة سلمان
ي
عرف ّ
بالحرة؟ ّ
ّ
الحرة
س :ما المقصود
ج :منطقة مغطاة بالحجارة اليكانية السوداء
سّ :بي أهمية حفر الخندق بالنسبة للمسلمي يف غزوة الخندق .وما سبب حفره يف الجهة
الشمالية للمدينة؟
ج :كان له أهمية مبارسة عىل نتيجة يوم الخندق حيث منع األحزاب من الوصول للمدينة
الن بقيت غي محمية
وسبب حفره يف الجهة الشمالية ألنها الجهة الرابعة للمدينة ي
ومكشوفة.
ر
المباش لغزوة األحزاب؟
س :ما السبب
ج :تحريض الههود للمسكي من قريش والقبائل المجاورة لقتال المسلمي وتجمعهم لغزو
المدينة والمسلمي
الصحاب الذي أشار بحفر الخندق؟
س :من
ي
الفارش
ج :سلمان
ي
س :ما األطراف المشاركة يف األحزاب؟
ج :المسلمون – المسكون والههود
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الت انتهت إليها غزوة األحزاب؟ ووضح األسباب لتلك النتائج
سُ :ما النتيجة ي
ج :ه ِزم األحزاب؛ والسبب -1 :تعدد القيادات واختالفها  -2طول فية الحصار
 -3هبوب رياح اقتلعت خيامهم  -4حسن إدارة الرسول
ّ
س :وضح دور النساء يف يوم الخندق
ج -1 :تطبيب الجرج  -2عالج المرض يف جهوش المسلمي
 -4صنع الطعام
 -3سقاية الماء
اللواب شاركن مع الرسول يف غزواته
س :اذكر أمثلة عىل النساء
ي
ج :أم عطية – أم سليم
ّ
س :هل حدث قتال يف يوم الخندق؟ وضح ..علل
ج :لم يحدث قتال؛ ألن األحزاب لم يستطيعوا الوصول إىل المدينة
س :يف أي جانب من األطراف المتحاربة وقف الههود؟
ج :وقفوا بجانب المسكي حيث نكثوا بعهدهم مع المسلمي
س :ما الدروس أو العي المستفادة من غزوة الخندق؟
الفارش)
 .1المشورة رصورية ألنها أساس القوة والتعاون( .حفر الخندق بمشورة سلمان
ي
 .2األحزاب عىل ر
كيتهم لم ينتصوا فالقوة ليست فقط بالعدد والعدة وإنما بالذكاء
والحيلة أيضا (حفر الخندق)
بن قريظة باالتفاق
 .3يف الحرب تظهر الخيانة ويتكشف الصديق من العدو (نكث يهود ي
مع المسلمي)
ُ
َ
الن كفلتها وطالبت بها صحيفة المدينة الههود؟
س :ما الحقوق ي
 .1كفلت حقوقهم السياسية والدينية (المواطنة الكاملة)
ً
ً
 .2واعتيتهم طرفا مساويا للمسلمي فيما لهم من حقوق وما علههم من واجبات
 .3وسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وحرية العقيدة
خارج
 .4كما تعهدوا بحماية المدينة ضد أي عدوان
ي
س :هل اليم الههود بالمهثاق الذي وضعه الرسول؟
ج :نكثوا ما تم االتفاق عليه مع المسلمي
س :علل :أخرج الرسول صىل هللا عليه وسلم الههود من المدينة
ج :ألنهم نكثوا ما تم االتفاق عليه مع المسلمي
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س :ما مراحل إخراج اليهود من المدينة؟
 .1إجالء يهود ب ين قهنقاع عن المدينة 2ه ـ
بن النضي يف السنة 4ه ـ
 .2إجالء ي
بن قريظة يف السنة 5ه ـ
 .3إجالء ي
بن قهنقاع عن المدينة.
س :علل :إجالء يهود ي
بت قينقاع من المدينة
أو اذكر أسباب إخراج يهود ي
 .1اإلساءة للمرأة المسلمة يف السوق
 .2قتل المسلم الذي ّ
هب للدفاع عنها
 .3تآمرهم يوم بدر
بن النضي عن المدينة.
س :علل إجالء يهود ي
بت النضن من المدينة
أو اذكر أسباب إخراج يهود ي
ج :تآمرهم عىل حياة الرسول صىل هللا عليه وسلم
بت النضن بالرحيل ومعهم أمتعتهم وأموالهم
تنبيه :تم السماح ليهود ي

بن قريظة عن المدينة.
س :علل إجالء يهود ي
بت قريظة من المدينة
أو اذكر أسباب إخراج يهود ي
ج :نقضوا العهد وتحالفوا مع المسكي يوم الخندق

يوم الخندق
(يوم األحزاب)
السنة:
5هـ626/
م

ن
سلمي
سم بالخندق ألن الم
سبب التسمية :ن ي
حفروا الخندق يف الجهة الشمالية للمدينة
وسم باألحزاب :ألن ر
مش يك قريش تحالفوا
ي
مع القبائل الطامعة ن يف ختات المدينة
وتحالف معهم اليهود

األطراف:
المسلمون
ر
المشكون
واليهود

ر
المبارس :تحريض اليهود ر
للمش ن
كي من قريش والقبائل المجاورة لقتال
السبب
ن
ن
والمسلمي
المسلمي وتجمعهم لغزو المدينة

ن
المسلمي  -وهزيمة األحزاب
النتائج :انتصار
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الدرس الرابع :احنام العهود والمواثيق
س :يف أي عام قرر الرسول صىل هللا عليه وسلم أداء العمرة؟
ج6 :ـه
س :كيف ّبي الرسول صىل هللا عليه وسلم لقريش أنهم يريدون العمرة وال يقصدون
الحرب؟
ج :لبسوا مالبس االحرام
س :ما المقصود بالحديبية؟
ج :أرض فهها ماء تقع قرب مكة
الصحاب الذي أرسله الرسول صىل هللا عليه وسلم لقريش؟ ولماذا؟
س :من
ي
رض هللا عنه؛ والسبب :ليخيهم أنهم ال يريدون القتال وإنما أداء
ج :عثمان بن عفان ي
العمرة
ّ
س :ماذا فعلت قريش بعثمان بن عفان؟
ُ
ُ
ج :احتبسته قريش فتأخر بالرجوع للمسلمي وأشهع أنه ق ِتل
س :علل :دعوة الرسول صىل هللا عليه وسلم المسلمي لبيعة الرضوان؟ أو ما أسباب بيعة
الرضوان؟
ّ
ج :لشهوع خية مقتل عثمان بن عفان وقد تمت البيعة عىل قتال المسكي
س :ما المقصود أو عرف بيعة الرضوان (بيعة الشجرة)؟
النن صىل هللا
الن تمت تحت الشجرة يف منطقة الحديبية وبايع فهها المسلمون ي
ج :البيعة ي
رض هللا عنه.
عليه وسلم عىل قتال المسكي بسبب إشاعة مقتل عثمان ي
س :من تم صلح الحديبية؟ أو ما تاري خ صلح الحديبية؟
ج6 :ـه 627 /م.
س :علل :رغبة قبيلة قريش بالتفاوض مع الرسول صىل هللا عليه وسلم والمسلمي يف صلح
الحديبية.
أو ما السبب المبارس لحدوث صلح الحديبية؟
ج :خافت قريش بعد وصولهم أخبار بأن الرسول يريد قتالهم بعد شهوع مقتل عثمان فقرروا
التفاوض مع المسلمي
س :ما المقصود بـ صلح الحديبية؟
ه هدنة تمت بي المسلمي ومس يك قريش يف منطقة الحديبية وفيه عدة بنود أهمها
ج :ي
توقف الحرب.
https://www.fb.com/talakheesjo
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س :من الشخص الذي أرسلته قريش للتفاوض مع الرسول؟
ج :سهيل بن عمرو
ه رشوط صلح الحديبية؟ أو اذكر بنود صلح الحديبية
س :ما ي
 .1من أراد الدخول من القبائل يف عهد قريش دخل فيه ومن أراد الدخول يف عهد محمد
صىل هللا عليه وسلم من غي قريش دخل فيه
 .2أن يوقفوا الحرب بينهم لمدة عسة أعوام
 .3أن يعود المسلمون إىل المدينة دون عمرة يف هذا العام عىل أن يدخلوا مكة معتمرين يف
العام المقبل
 .4عدم اعتداء بعضهم عىل بعض
ً
ّ
 .5أن يرد المسلمون من يأتههم من قريش مسلما بدون إذن ّ
وليه وأل ترد قريش من أب إلهها
ً
مرتدا عن اإلسالم
ه أهم نتائج صلح الحديبية؟
س :ما ي
 .1اعياف قريش بالرسول ودولته
 .2تحالفت قبيلة خزاعة مع المسلمي وتحالفت قبيلة بكر مع قريش
 .3دخلت أعداد كثية من العرب يف اإلسالم
َّ .4
تفرغ المسلمون للدعوة لإلسالم ونسه بي الدول المجاورة
س :من حدث فتح مكة؟ أو ما تاري خ فتح مكة؟
ج8 :ه ـ  636/م
سّ :بي سبب فتح مكة  ..أو لماذا قرر الرسول محاربة من نقض صلح الحديبية؟
الن ُعقدت بينهم وبي الرسول يف الحديبية
ج :نقض زعماء المسكي من قريش الهدنة ي
حيث ساعدت قريش حليفتها قبيلة بكر عىل قبيلة خزاعة حليفة الرسول
الن نقضتها قريش وأدت لفتح مكة؟
س :ما بنود الصلح ي
ج :عدم اعتداء بعضهم عىل بعض
س :كم عدد المسلمي الذين خرجوا مع الرسول لفتح مكة؟
ج :عسة آالف مسلم
ّ
س :وضح أحداث فتح مكة
ج :اتجه الرسول لمكة يف السنة  8للهجرة مع ما يقارب عسة آالف مسلم ولما دخل جيش
وف مقدمتهم أبو سفيان فأكرمه الرسول
المسلمي خرج علههم زعماء المسكي من قريش ي
صىل هللا عليه وسلم ثم سار إىل الكعبة وطاف بها ثم أمر أصحابه بتحطيم األصنام وكانوا
ً
يرددون "جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا" وعفا الرسول صىل هللا عليه وسلم
عن أهل مكة
https://www.fb.com/talakheesjo
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س :ما العمل الذي أمر الرسول صىل هللا عليه وسلم به أصحابه عند دخوله
الكعبة؟
ج :تحطيم األصنام
س :من هم الطلقاء؟ أو ّ
عرف الطلقاء
ج :أهل مكة الذين عفا عنهم الرسول صىل هللا عليه وسلم يف أحداث فتح مكة
س :من حدث يوم ُحني؟ أو ما تاري خ يوم حني؟
ج8 :ه ـ 636 /م
س :ما المقصود بـ ُحني؟
ً
ج :واد يقع بي مكة والطائف اختاره المسكون مكانا لمواجهة المسلمي
س :علل :اختار المسكون وادي ُحني لمواجهة المسلمي؟
ُ
أو ما أهمية موقع حني من الناحية العسكرية؟
ج :لما له من أهمية تتلخص يف سيطرة المسكي عىل الجبال والهضاب المسفة عىل الوادي
وتوزي ــع الرماة علهها
ُ
سّ :بي سبب معركة حني
ً
ج :نقض قبيلتا هوازن وثقيف العهد مع المسلمي واالستعداد للحرب فأعد المسلمون جيشا
ً
كبيا لقتالهم
س :ما األطراف المتحاربة يف غزوة حني؟
قبيلن هوازن وثقيف
ج :المسلمون – المسكون من
ي
س :كم بلغ عدد جيش المسلمي يف ُحني؟
اثن عس ألف مقاتل
ج :ي
س :علل :انتصار المسلمي ف يوم ُحني؟ أو كيف ّ
تحول الموقف لصالح المسلمي يف
ي
النهاية؟
ج :بفضل ثبات الرسول وأصحابه
س :ما النتائج المنتبة عىل يوم حني؟ أو لماذا يعتي يوم حني مهما يف حياة الرسول صىل
هللا عليه وسلم؟
 .1انتصار المسلمي
 .2وانهارت مقاومة القبائل للدعوة اإلسالمية
 .3وتفرغ المسلمون لنس الدعوة.
https://www.fb.com/talakheesjo
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الدرس الخامس :الدعوة اإلسالمية خارج شبه الجزيرة العربية
س :استخلص من الشكل أسماء الملوك واألمراء الذين تمت دعوتهم للدخول يف
اإلسالم
الدين
ي
ابن الجلندي
 .1حاكم صحار :جيفر وعبد ي
 .2ملك البحرين :المنذر بن ماوى
 .3ملك الفرس :كسى
 .4ملك الغساسنة :جبلة
 .5قيص الروم :هرقل
 .6حاكم مص :المقوقس
 .7ملك الحبشة:
النجاش
ي
س :من حدثت معركة مؤتة؟ وأين؟
ج8 :ه ـ636 /م يف منطقة مؤتة جنوب األردن
ً
س :علل :وجه الرسول كثيا من الرسل إىل القبائل العربية المقيمة يف جنوب بالد الشام
ر
المباش إلرسال الرسائل لألمراء والملوك يف الدول المجاورة
أو اذكر السبب
ج :نس اإلسالم يف بالد الشام
َّ
س :ما ردة فعل الملوك واألمراء يف جنوب بالد الشام من دعوتهم لإلسالم؟
ً
ج :استجاب بعضهم وتردد البعض خوفا من حلفائهم الروم
س :من تم إرسال أول جيش للمسلمي إىل بالد الشام؟ أو ما أول معركة للمسلمي خارج
شبه الجزيرة العربية؟
ج8 :ـه636/م وكانت معركة مؤتة وأرسله الرسول صىل هللا عليه وسلم إىل مؤتة يف جنوب
األردن
س :ما األطراف المشاركة يف معركة مؤتة؟
ج :المسلمون – الروم وحلفاؤها
س :ما أسباب معركة مؤتة؟
 .1مقتل الحارث بن ُ
النن صىل هللا عليه وسلم إىل قيص الروم من
رسول
األزدي
مي
ع
ي
قبل ُرسحبيل بن ُ
ر
(س :بي السبب المباش لمعركة
الغساب أمي بصى الشام
مي
ع
ِ
ي
مؤتة؟)
ً
 .2االحتكاك بدولة الروم تمهيدا لتحرير بالد الشام من سيطرتهم وتههئة المسلمي
لمواجهة الروم
https://www.fb.com/talakheesjo

15

س :من هم القادة الذين َّ
عينهم الرسول صىل هللا عليه وسلم لمعركة مؤتة؟
أب طالب  -3عبدهللا بن رواحة
ج -1 :زيد بن الحارثة  -2جعفر بن ي
س :اذكر نتائج معركة مؤتة؟
 .1استشهاد قادة الجيش الثالثة الذين ّ
عهنهم الرسول
 .2تفوق جيش الروم عىل المسلمي
 .3استطاع خالد بن الوليد االنسحاب من المعركة
سّ :
عرف مؤتة
ج :منطقة تقع يف جنوب األردن يف محافظة الكرك وقعت فهها المعركة المشهورة مؤتة،
ويوجد فهها جامعة ُت ّ
سم باسمها.
ً
س :ما سبب اختيار خالد بن الوليد قائدا للمعركة بعد استشهاد القادة الثالثة؟
ج :بسبب خططه الحكيمة وحنكته السياسية
الن وضعها خالد بن الوليد يف معركة مؤتة؟ وما السبب؟
س :ما الخطة ي
ج :االنسحاب وفق خطة محكمة؛ حن ال يظهر من خاللها هزيمة المسلمي
س :ما أثر انسحاب خالد بن الوليد من معركة مؤتة؟
أو لماذا يعتي انسحاب خالد من مؤتة انتصارا للمسلمي؟
ج :لم تظهر هزيمة المسلمي بل زادت ههبتهم بي األمم
س :ما اللقب الذي أطلقه الرسول صىل هللا عليه وسلم عىل خالد بن الوليد بعد معركة
مؤتة؟
ج :سيف هللا المسلول
النت صىل هللا عليه وسلم لم يشارك بها
تنبيه :سميت بمعركة مؤتة وليست غزوة مؤتة ألن ي

س :ما اسم آخر غزوة قام بها الرسول صىل هللا عليه وسلم ؟
ج :غزوة تبوك
س :ما تاري خ غزوة تبوك؟ وأين حدثت؟
ج9 :ـه636/م يف منطقة تبوك
سم جيش تبوك بجيش العسة..
علل :ي
أو فس سبب تسمية جيش المسلمي يوم تبوك بجيش العشة.
ج :ألن المسلمي كانوا يمرون بضائقة مالية فقد ضحوا بكل ما يملكون وأسهموا يف نفقات
الجيش وإعداده وتسليحه
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س :بكم ساهم عثمان بن عفان لتجهي جيش تبوك؟
ج :ثلث ماله
سّ :
عرف جيش العسة
ج :أكي جيش قاده الرسول صىل هللا عليه وسلم يف يوم تبوك وكان المسلمون وقتها يمرون
بضائقة ّ
مالية.
ر
المباش ليوم تبوك؟
س :ما السبب
للنن صىل هللا عليه وسلم بأن الروم يستعدون للهجوم عىل المسلمي فتم
ج :وصول أنباء ي
إعداد جيش العسة
س :ما سبب مكوث الرسول ثالثة أسابيع يف تبوك قبل المعركة؟
ج -1 :تمكي المسلمي  -2ترتيب أوضاع المنطقة  -3عقد معاهدات مع القبائل
س :ما سبب رجوع الرسول صىل هللا عليه وسلم للمدينة بعد تجهنات تبوك؟
الن جاءت من كل مكان إلعالن إسالمها ووالئها هل
ج :الستقبال وفود القبائل العربية ي
ورسوله ومبايعتها عىل السمع والطاعة
سَ :بم تمي يوم تبوك عن سائر الغزوات؟
َ
َ
ُ ُ
ُ
َّ
َ ً َ َ ً َ َ ُ
ُ
:
اهدوا ِبأ ْم َو ِالك ْم َوأنف ِسك ْم
ج
و
اًل
ق
ث
و
ا
اف
ف
خ
وا
ر
انف
﴿
قوله
ف
إلهها
الخروج
عىل
حث
ج :بأن هللا
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ ْي َ ْ َُ
ه َ َٰ ُ ْ َ ْ ٌ ه ُْ
ف َ
اَّلل ۚ ذ ِلكم خي لكم ِإن كنتم تعلمون﴾
ب
س
يل ِ
ِي ِ ِ
س :ما سبب تسمية السنة التاسعة للهجرة بعام الوفود؟
ج :ألن القبائل توافدت عىل الرسول صىل هللا عليه وسلم إلعالن إسالمها ومبايعته عىل
السمع والطاعة هل ولرسوله
سّ :
عرف عام الوفود
ج :عام 9ه ـ وقد توافدت القبائل العربية عىل المدينة المنورة من كل مكان لتعلن إسالمها
ووالءها هل ولرسوله.
س :ما النتائج المنتبة عىل انتصار المسلمي يف يوم تبوك؟
 .1معاهدات مع القبائل
 .2استقبال وفود القبائل (عام الوفود)
 .3انتشار اإلسالم يف شبه الجزيرة العربية
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معركة مؤتة

السنة:
8ه ـ630/م

قادة المعركة الذين عينهم الرسول
عليه السالم:
 زيد بن حارثةأن طالب
 جعفر بن ي -عبد هللا بن رواحة

األطراف:
 المسلمون الروموحلفاؤها

ر
النب صىل هللا عليه
السبب المبارس :مقتل الحارث ربن عمت األزدي رسول ن ي
الغسان أمت برصى الشام
وسلم إىل قيرص الروم من قبل رسحبيل بن عمت
ي
ومن األسباب :االحتكاك بدولة الروم تمهيدا لتحرير الشام من سيطرتهم
ن
المسلمي لمواجهة الروم
وتهيئة
النتائج:

ن
المسلمي
 استشهاد القادة الثالثة  -تفوق جيش الروم  -انسحاب خالد بن الوليد بجيشمن خالل خطة محكمة

يوم تبوك

السنة:
9هـ630/م

سبب التسمية بجيش العشة :ألن
ن
المسلمي كانوا يمرون بضائقة مالية
وضحوا بكل ما يملكون وأسهموا ن يف
نفقات الجيش وإعداده وتسليحه

األطراف:
 المسلمون -الروم

ر
للنب صىل هللا عليه وسلم أن الروم يستعدون
السبب المبارس :وصول األنباء ي
ن
المسلمي
للهجوم عىل

النتائج :عقد معاهدات مع القبائل  -استقبال الوفود ن يف المدينة (عام الوفود)  -انتشار اإلسالم ن يف
شبه الجزيرة العربية
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الدرس السادس :حجة الوداع ووفاة الرسول صىل هللا عليه وسلم
س :ما المقصود بحجة الوداع
ج :أول وآخر حجة قام بها الرسول صىل هللا عليه وسلم
س :ما تاري خ حجة الوداع؟
ج16 :ه ـ631 /م
س :ما سبب تسمية حجة الوداع بهذا االسم؟
ج :ألنها كانت آخر حجة قام بها الرسول
س :ماذا فعل الرسول بعدما أحس بخطر الروم بعد عودته من الحج؟
ً
ج :أمر بتجهي جيش كبي لغزوهم يف بالد الشام وكان أسامة بن زيد قائدا لهذا الجيش.
النن صىل هللا عليه وسلم لجيش أسامة بن زيد لغزو بالد الشام
س :علل :تجهي ي
النن صىل هللا عليه وسلم أحس بخطر الروم بعد عودته من الحج
ج :ألن ي
س :علل :لم يغادر جيش أسامة بن زيد إال بعد وفاة الرسول صىل هللا عليه وسلم
أو ما سبب عدم إرسال جيش أسامة إىل بالد الشام؟
ً
ً
ج :ألن الرسول مرض مرضا شديدا منعه حن من إمامة الصالة بالمسلمي
توف الرسول صىل هللا عليه وسلم؟
س :من ي
ج :يوم االثني  12ربهع األول يف السنة  11للهجرة 632 /م.
س :وأين دفن صىل هللا عليه وسلم؟
رض هللا عنها يف المدينة المنورة.
ج :يف حجرة عائشة ي
الت أشار إليها الرسول يف خطبة الوداع؟
س :ما ي
ه أهم القضايا ي
 .1حرمة الربا وخطورة التعامل به
 .2إبطال ما كان من عادات سيئة عند العرب يف الجاهلية مثل الثأر
 .3الدعوة الحيام النساء وإعطائهن حقوقهن
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النت صىل هللا عليه وسلم
الخط
الزمت للغزوات والمعارك واألحداث يف المدينة يف عهد ي
ي
 2هـ
يوم بدر

 5هـ
يوم
الخندق

 3هـ
يوم أحد

 6هـ
صلح
الحديبية

(األحزاب)

 8هـ

 9هـ

فتح مكة
ن
حني
يوم

يوم تبوك

10هـ
حجة
الوداع

عام الوفود

معركة مؤتة

11هـ
وفاة
الرسول
صىل هللا
عليه
وسلم

النت صىل هللا عليه وسلم
جدولة الغزوات والمعارك يف عهد ي
السنة المكان
بالقرب
بدر 2هـ

األطراف

السبب

المسلمون ضد
مس يك قريش

الرسول صىل هللا
إغارة المسلمي عىل انتصار
المسلمي عليه وسلم
قافلة قريش
السيداد أموالهم
الرسول ضد أبو
هزيمة
رغبة قريش بالثأر
المسلمي سفيان
مما حدث يف بدر

من ربي
بدر
بالقرب
من جبل
أحد
المدينة
المنورة

المسلمون ضد
المسكي والههود

حني 8هـ

وادي
حني

المسلمون ضد
هوازن وثقيف

مؤتة 8هـ

مؤتة
جنوب
األردن

المسلمون ضد
الروم وحلفائها

تبوك 9هـ

تبوك

المسلمون ضد
الروم

أحد 3هـ
الخندق 5هـ

المسلمون ضد
مس يك قريش

تحريض الههود
للمسكي لقتال
المسلمي
نقض هوازن
وثقيف العهد مع
المسلمي
مقتل الحارث بن
عمي األزدي

النتيجة

القائد

الرسول صىل هللا
انتصار
المسلمي عليه وسلم
الرسول صىل هللا
انتصار
المسلمي عليه وسلم

انسحاب زيد بن حارثة
أب طالب
المسلمي جعفر بن ي
عبد هللا بن رواحة
بقيادة
خالد بن الوليد
خالد
أسامة بن زيد
الشعور بخطر الروم انتصار
المسلمي
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الوحدة الثانية :الخالفة الراشدة
الزمت لفنة حكم الخلفاء الراشدين
الخط
ي
13-11هـ

23-13هـ

35-23هـ

40-35هـ

أبو بكر الصديق

عمر بن الخطاب

عثمان بن عفان

أن طالب
عىل بن ي
ي

س :من بدأ عرص الخلفاء الراشدين ومن انته؟
ج :من 11ـه إىل  46ـه.
س :اذكر أسماء الخلفاء الراشدين
أب طالب
عىل بن ي
ج -1 :أبو بكر الصديق  -2عمر بن الخطاب  -3عثمان بن عفان  -4ي
رض هللا عنه (13-11ـه634-632 /م)
الدرس األول :الخليفة أبو بكر الصديق ي

س :عرف الخالفة ،الخلفاء
َ َ
ج :خلف :أي جاء بعده ،والخلفاء :الذين خلفوا الرسول صىل هللا عليه وسلم يف أمور الدين
والدنيا
س :ماذا يماثل الخالفة يف العص الحديث؟
ج :رئيس الدولة أي الذي يملك السعية الدستورية يف الحكم
س :ما سبب تسمية الخلفاء الراشدين بهذا االسم؟
 .1التصافهم بالرشد والحكمة واالستقامة
 .2حفاظهم عىل نهج العدل واإلنصاف والتسامح والمساواة كما جاء به الرسول صىل هللا
عليه وسلم
س :ما الحكمة من عدم توصية الرسول بالحكم ألحد من بعده؟
ج :لهيك األمر شورى بينهم
س :من أول خليفة للمسلمي؟ وكم مدة خالفته
رض هللا عنه ،خلف لمدة سنتي و 3أشهر (13-11ـه)
ج :أبو بكر الصديق ي
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رض هللا عنه؟
س :بم اتصف أبو بكر الصديق ي
الت منت الخليفة أبو بكر الصديق؟
أو ما الصفات ي
ج -1 :الرقة  -2الشدة  -3الرحمة  -4القوة  -5التواضع
رض هللا عنه ومولده
أن بكر الصديق ي
س :اذكر نسب ي
النن صىل هللا عليه وسلم بسنتي
أب قحافة
ج :عبد هللا بن ي
التميم ولد يف مكة بعد مولد ي
ي
وعدة أشهر
أن بكر الصديق قبل اإلسالم؟
ه مكانة ي
س :ما ي
 .1من رؤساء قريش يف الجاهلية وأهل مشورتهم
ً
ً
 .2عمل يف التجارة فكان تاجرا أمهنا ذا مال كثي حن أصبح من أغنياء مكة
الت عمل بها الخليفة أبو بكر الصديق قبل توليه الخالفة اإلسالمية؟
س :ما المهنة ي
ج :التجارة
أب بكر الصديق)
أن بكر الصديق بالرسول صىل هللا عليه وسلم (فضائل ي
س :اذكر عالقة ي
 .1أول من أسلم من الرجال
النن صىل هللا عليه وسلم يف الهجرة اىل المدينة
 .2رفهق ي
 .3أحد العسة المبسين بالجنة
ه شهرته؟
رض هللا عنه؟ أو ما ي
أن بكر الصديق ي
س :ما ألقاب ي
مع ذكر السبب لهذه األلقاب
ّ
 .1الصديق؛ ألنه بادر بتصديق الرسول صىل هللا عليه وسلم يف خي االرساء والمعراج
 .2العتهق؛ ألن الرسول صىل هللا عليه وسلم بسه بالعتق من النار
 .3أول خطيب يف اإلسالم؛ ألنه خطب يف الناس يف البيت الحرام
س :ما المقصود بـ السقيفة؟
بن ساعدة المكان الذي اجتمع فيه كبار الصحابة من األنصار بعد وفاة الرسول
ج :سقيفة ي
صىل هللا عليه وسلم الختيار خليفة للمسلمي منهم واجتمع معهم المهاجرون.
النن صىل هللا عليه وسلم؟ ومن كان
س :أين اجتمع كبار الصحابة من األنصار بعد وفاة ي
معهم من المهاجرين
بن ساعدة ،من المهاجرين :أبو بكر – عمر بن الخطاب – أبو عبيدة عامر بن
ج :يف سقيفة ي
الجراح
ً
اجتماعا يف السقيفة
س :فس :عقد األنصار
النن صىل هللا عليه وسلم
ج :الختيار خليفة للمسلمي بعد وفاة ي
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ألب بكر
س :ما الذي تناقشوه يف السقيفة؟ أو فس :اختيار الصحابة يف السقيفة ي
ليكون خليفة للمسلمي
ّ
ج :تناقشوا يف السقيفة عن اختيار خليفة للمسلمي ،فتكلم أبو بكر عم تحمله المهاجرون
من مشاق وعن مواقف األنصار ودعمهم ،ودار الحوار بينهم حن بايعوا أبا بكر عىل الخالفة.
س :اذكر فوائد الحوار الذي َّتم بي الصحابة يف السقيفة
ج :تم اختيار الخليفة المناسب للمسلمي وتداول وجهات النظر.
ألب بكر الصديق قبل أن يصبح خليفة للمسلمي؟
س :كم بيعة تمت ي
ج :بيعتان -1 :بيعة خاصة يف السقيفة  -2بيعة عامة يف المسجد النبوي
أب بكر الصديق يف إدارة أحوال المسلمي؟ (تم
ه المبادئ األساسية لسياسة ي
س :ما ي
استخراجها من نص خطبته)
ج :الصدق -األمانة – العدل – الشورى – الطاعة – األمن
فقوموب ،الصدق أمانة والكذب خيانة"؟
فأعهنوب وإن أسأت
س :من قائل" :إن أحسنت
ي
ي
رض هللا عنه
ج :أبو بكر الصديق ي
س :ما أهمية وجود خليفة للمسلمي بعد وفاة الرسول صىل هللا عليه وسلم؟
ج :إلدارة شؤون المسلمي الدينية والدنهوية
أن بكر الصديق
الدرس
الثان :أعمال الخليفة ي
ي
الت قام بها أبو بكر الصديق فنة خالفته؟
س :ما ي
ه أهم األعمال ي
ج -1 :إرسال جيش أسامة بن زيد  -2حرب المرتدين
 -4الفتوحات اإلسالمية
 -3جمع القرآن الكريم
أن بكر بعد توليه الخالفة؟
س :ما أول عمل قام به الخليفة ي
ج :إرسال جيش أسامة بن زيد إىل بالد الشام لقتال الروم
ً
أب بكر عىل إرسال جيش أسامة بن زيد وبقائه قائدا للمسلمي
س :علل ً :إرصار الخليفة ي
ج :تنفيذا ألمر الرسول صىل هللا عليه وسلم الذي أصدره قبل وفاته بقتال الروم.
س :ما نتائج إرسال جيش أسامة لقتال الروم؟
اإلسالم من تأمي الحدود  -2تحقهق االنتصار عىل الروم
ج -1 :تمكن الجيش
ي
س :ما المقصود بـ المرتدين؟
النن صىل هللا عليه وسلم
ج :الذين امتنعوا عن دفع الزكاة ومنهم من ادع النبوة بعد وفاة ي
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س :من بدأت حروب الردة؟
أب بكر الصديق
ج11 :ـه يف عهد الخليفة ي

تنبيه :قامت حروب الردة يف نفس الوقت الذي كان فيه جيش أسامة يف الشام ،عاد جيش أسامة
وانضم لحروب الردة

الت أدت إىل حروب الردة
س :اذكر األسباب ي
ج -1 :بعض القبائل امتنعت عن دفع الزكاة  -2آخرون ادعوا النبوة
س :اذكر أهم نتائج حروب الردة
ج -1 :انتصار المسلمي يف قتال المرتدين  -2رجوع القبائل المرتدة إىل اإلسالم
 -3توحيد شبه الجزيرة العربية من جديد  -4التمهيد لحركة الفتوحات اإلسالمية
س :من الشكل سم القادة الذين خرجوا لمحاربة المرتدين وسم المكان
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إىل مشارف الشام
جيش خالد بن سعيد
جيش عمرو بن العاص إىل قضاعة
إىل اليمامة
جيش خالد بن الوليد
جيش العالء بن الحرص يم إىل البحرين
ُ
جيش حذيفة بن محصن إىل عمان
جيش المهاجر بن أمية إىل حرصموت

أب بكر الصديق؟
س :من أين انطلقت جهوش ي
ّ
المنورة
ج :من المدينة
أن بكر الصديق القرآن الكريم يف مصحف واحد؟
س :ما سبب جمع ي
ج :أشار عمر بن الخطاب عىل الخليفة بجمع القرآن بعد استشهاد عدد كبي من حفظة
القرآن يف حروب الردة
أن بكر بجمع القرآن الكريم؟ وعند من تم إيداعه؟
س :من الذي كلفه الخليفة ي
ج :زيد بن ثابت ،وأودعوه عند حفصة بنت عمر زوجة الرسول صىل هللا عليه وسلم
أن بكر من إرسال الجيوش إىل بالد الشام والعراق؟
س :ما هدف الخليفة ي
 .1لتخليصها من سيطرة الروم والفرس خارج الجزيرة العربية
 .2تأمي الحدود من خطر الدولتي الساسانية والبينطية اللتي كانتا تسيطران عىل بالد
الشام والعراق آنذاك.
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س :من الشكل المجاور اذكر القائد ومناطق الفتح
اسم القائد
أن سفيان
يزيد بن ي
ّ
أبو عبيدة عامر بن الجراح
عمرو بن العاص
رشحبيل بن حسنة

مناطق الفتح
دمشق
حمص
أجنادين
األردن

أن بكر ومكان دفنه؟
س :من ي
توف أبو بكر الصديق وأين دفن؟ ما تاري خ وفاة ي
النن صىل هللا
ج :مرض
ي
رض هللا عنها بجوار ي
وتوف يف 13ـه ،دفن يف حجرة ابنته عائشة ي
عليه وسلم وعمره (.)63
رض هللا عنه (23-13ـه643 -634 /م)
الدرس الثالث :الخليفة عمر بن الخطاب ي

ّ
س :قال الرسول صىل هللا عليه وسلم" :اللهم أعز اإلسالم بأحد العمرين :عمر بن الخطاب
وعمرو بن هشام" ما داللة دعاء الرسول؟
ج :مكانة عمر بن الخطاب وشجاعته
س :من هو عمرو بن هشام؟
ج :أبو جهل
س :إىل أي قبيلة ينتسب عمر بن الخطاب؟ أو اذكر نسب عمر بن الخطاب ومولده
القرش ،ولد بمكة بعد عام الفيل بـ  13سنة
ج :من قبيلة قريش ،عمر بن الخطاب بن نفيل
ي
ر
المباش إلسالمه؟
رض هللا عنه؟ أو ما السبب
س :وضح قصة إسالم عمر بن الخطاب ي
ج :كان قبل إسالمه من أشد الناس عداوة لإلسالم ،سمع القرآن من زوج أخته سعيد بن زيد
فسح هللا صدره لإلسالم وأسلم يف السنة  6للبعثة يف دار األرقم وأعلن اسالمه يف بيت هللا
الحرام أمام قريش
س :ما اللقب الذي أطلقه الرسول صىل هللا عليه وسلم عىل عمر بن الخطاب ولماذا؟
ج :لقب الفاروق؛ ألنه فرق بي الحق والباطل وذلك بعد أن أعلن أمام قريش أنه مهاجر إىل
رييب ولم يستطع أحد من المسكي منعه.
سّ :
عرف الفاروق
رض هللا عنه ألنه
النن صىل هللا عليه وسلم عىل عمر بن الخطاب ي
ج :اللقب الذي أطلقه ي
فرق بي الحق والباطل
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الن توىل فهها عمر بن الخطاب الخالفة؟ والمدة؟
س :ما الفية ي
ج 23-13 :ه ـ (16سنوات)
سم بأمن المؤمني يف الدولة اإلسالمية؟
س :من أول من
ي
رض هللا عنه
ج :عمر بن الخطاب ي
س :كيف توىل عمر بن الخطاب الخالفة؟
أب بكر ذلك
ج :اختاره أبو بكر الصديق ثم استشار الصحابة فأجمعوا عليه ،وسبب فعل ي
لخوفه من وقوع خالف بي المسلمي عىل أمر الخالفة.
س :لماذا تم اختيار عمر بن الخطاب واإلجماع عليه كخليفة؟
ج :ألنه يتمتع بصفات القيادة
الت قام بها عمر بن الخطاب أثناء توليه الخالفة؟
س :ما أهم األعمال ي
أو اذكر األعمال اإلدارية للخليفة عمر
 .1التقويم الهجري
 .2إنشاء المدن اإلسالمية (األمصار)
 .3إنشاء الدواوين
 .4إنشاء نظام الحسبة
 .5استحداث نظام السطة (العسس)
س :ما سبب التسمية بالتقويم الهجري؟
ج :ألنه يبدأ من هجرة الرسول صىل هللا عليه وسلم من مكة إىل المدينة ر
(ييب)
س :ما الغاية من إنشاء عمر بن الخطاب لألمصار؟
أو علل :إنشاء المدن اإلسالمية (األمصار) يف عهد عمر
ج :اتساع رقعة البالد اإلسالمية نتيجة الفتوحات وحاجة الجنود لمراكز يستقرون فهها،
فتصبح معسكرات لهم يرجعون إلهها.
س :ما المقصود بـ األمصار؟
الن أسست يف البالد المفتوحة
ج :المدن اإلسالمية ي
ُ
رض هللا
الت أنشئت يف عهد الخليفة عمر ي
س :اذكر بعض المدن اإلسالمية (األمصار) ي
عنه ،مرتبة حسب إنشائها
ج -1 :الكوفة  -2البصة  -3الفسطاط
س :ما المقصود بـ الدواوين؟
ج :سجالت تنظم األمور المالية واإلدارية للمسلمي
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ه أول تنظيم إداري يف اإلسالم
تنبيه :الدواوين ي

رض هللا عنه
س :علل :إنشاء الدواوين يف عهد الخليفة عمر ي
أو ما أسباب إنشاء الدواوين يف عهد الخليفة عمر؟
ّ
وتوسع الجند بسبب الفتوحات اإلسالمية
 .1زيادة موارد بيت مال المسلمي
 .2الحاجة لوضع أعطيات ثابتة للجند لإلنفاق عىل عوائلهم
رض هللا عنه؟ وما وظيفة أو
الت أنشئت يف عهد الخليفة عمر ي
س :ما أنواع الدواوين ي
أهمية كل نوع؟
 .1ديوان الجند :لتسجيل أسماء الجند وأرسهم وتقدير الرواتب لهم (يشبه الدائرة المالية
يف القوات المسلحة)
الن تأخذها الدولة من ناتج األرض (يشبه
 .2ديوان الخراج :الديوان
المعن بالصيبة ي
ي
رصيبة الدخل)
س :ما المقصود بـ بيت المال؟
ُ
ج :مكان تجمع فيه أموال الدولة اإلسالمية.
رض هللا عنه ..أو ما سبب إنشاء نظام الحسبة؟
س :علل إنشاء نظام الحسبة يف عهد عمر ي
ج :لإلرساف عىل عمليات البهع والساء يف األسواق
س :ما المقصود بـ نظام الحسبة؟
ج :نظام لإلرساف عىل عمليات البهع والساء يف األسواق
سّ :
سم من النساء من قامت بوظيفة الحسبة؟
الن كان عمر يأخذ برأيها ومشورتها
ج :الشفاء بنت عبد هللا ي
س :ما المقصود بـ العسس؟
ر
الحاىل.
ويكاف السطة يف الوقت
ج :حرس الليل
ي
س :علل :استحدث عمر بن الخطاب نظام العسس ..أو اذكر أهمية نظام العسس
 .1لمتابعة أمور المسلمي واالطمئنان عىل أحوالهم
 .2نس األمن واالستقرار
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رض هللا
الدرس الرابع :الفتوحات اإلسالمية يف عهد الخليفة عمر بن الخطاب ي
عنه
رض هللا عنه
س :عدد الفتوحات اإلسالمية يف عهد عمر بن الخطاب ي
 -2فتح بيت المقدس (16ـه)
 .1فتوحات بالد الشام -1 :معركة اليموك (15ـه)
 -2معركة نهاوند (21ـه)
 .2فتح العراق وبالد فارس -1 :معركة القادسية (15ـه)
 .3فتح مص (19ـه)
ه األطراف المتحاربة وقائد كل طرف يف معركة النموك؟
س :ما ي
ج -1 :المسلمون بقيادة خالد بن الوليد  -2الروم بقيادة هرقل
وف أي عام؟ (سبب التسمية بمعركة اليموك
س :يف أي منطقة حدثت معركة اليموك ي
بسبب الموقع)
ج :وقعت يف سهل اليموك شمال األردن 15ـه636/م
س :علل :تعد معركة اليموك أهم المعارك اإلسالمية  ..اذكر أهمية معركة النموك
ج :أنهت الروم (البينطهي) يف بالد الشام
س :ما تاري خ فتح بيت المقدس يف عهد عمر؟
ج16 :ـه638 /م.
س :ما المقصود بـ العهدة العمرية؟
ج :العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب ألهل بيت المقدس بأن ينالوا األمان ألنفسهم
وأموالهم وكنائسهم فال تهدم وال تسكن وال يجي أهلها عىل دخول اإلسالم
س :ما أسباب ذهاب الخليفة عمر بنفسه إىل بالد الشام لتسلم مفاتيح القدس؟
ً
 .1تلبية لطلب رئيس األساقفة البطريرك "صفرونهوس" تسليم مفاتهح القدس للخليفة
عمر بن الخطاب شخصيا
ً
 .2تأكيدا لمكانة القدس الدينية عند المسلمي
س :اذكر أهمية القدس عند المسلمي (األهمية الدينية)
ج -1 :أوىل القبلتي  -2ثالث الحرمي السيفي  -3أرض اإلرساء والمعراج
الت قام بها عمر عندما دخل القدس
س :اذكر األعمال ي
 .1تسلم مفاتهح القدس من البطريرك
 .2أقام عدة أيام نظم أمور القدس
 .3أمر ببناء مسجد
 .4كتب العهدة العمرية
https://www.fb.com/talakheesjo

28

س :ما ه نصوص العهدة ُ
العمرية؟
ي
 .1األمان عىل أهل القدس (أنفسهم وأموالهم وكنائسهم)
شء
 .2ال تهدم الكنائس وال ينتقص منها ي
 .3ال يجي أحد عىل الدخول يف اإلسالم
س :من حدثت (تاري ــخ) معركة القادسية؟
ج15 :ـه636/م
س :ما المقصود بـ القادسية؟
ج :معركة حدثت يف عهد الخليفة عمر بي المسلمي والفرس وانتهت بانتصار المسلمي
وفتح المدائن عاصمة الفرس.
س :ما األطراف المتحاربة يف القادسية وقائد كل طرف؟
أب وقاص  -2الفرس بقيادة رستم
ج -1 :المسلمون بقيادة سعد بن ي
الن تم فتحها؟
الت انتهت إليها معركة القادسية؟ وما المدينة ي
س :ما النتائج ي
ج -1 :انتصار المسلمي  -2مقتل رستم قائد الفرس  -3فتح المدائن عاصمة الفرس
س :يف أي عام حدثت (تاري ــخ) معركة نهاوند؟
ج21 :ـه641 /م
س :ما المقصود بـ نهاوند؟
ج :معركة حدثت يف عهد الخليفة عمر بي المسلمي والفرس وانتهت بانتصار المسلمي
وإنهاء حكم الدولة الساسانية وسميت بفتح الفتوح.
س :ما األطراف المتحاربة يف معركة نهاوند ومن كان قائد المسلمي؟
ج -1 :المسلمون بقيادة النعمان بن مقرن  -2الفرس
الت انتهت إليها معركة نهاوند؟
س :ما النتائج ي
ج -1 :انتصار المسلمي  -2انته حكم الدولة الساسانية (الفارسية)
 -3سقوط جمهع المدن الفارسية
ُ
س :علل :أطلق عىل معركة نهاوند اسم فتح الفتوح (سبب التسمية بفتح الفتوح)
ج :بسبب انتهاء حكم الدولة الساسانية وسقوط جمهع المدن الفارسية بأيدي المسلمي
س :من تم (تاري ــخ) فتح مص؟
ج19 :ه ـ646/م
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س :ما أسباب اتجاه عمر بن الخطاب لفتح مرص
اإلسالم يف بالد الشام  -2حمايتها من خطر البينطهي
ج -1 :لتأمي الوجود
ي
س :من أشار عىل الخليفة عمر بفتح مص؟ ومن الذي فتحها؟
ج :القائد عمرو بن العاص أشار عىل عمر بن الخطاب بفتح مص ،وقام بفتحها عمرو بن
العاص
س :ما أسباب تردد الخليفة عمر يف فتح مرص؟
ج :النشغال المسلمي يف محاربة الفرس والروم
الت فتحها المسلمون يف مرص؟
س :ما المناطق ي
ج :ابتدأ ب ـ ـ  -1العريش وانته بـ ـ ـ  -2اإلسكندرية حن
أصبحت مص كلها إقليما إسالميا
الن تم فتحها يف مص
س :من الشكل حدد بعض المدن ي
ج :العريش – الفرما – بلبيس – عي شمس – أم دني –
حصن بابلهون – اإلسكندرية
الت قام بها عمرو بن العاص بعد فتح مرص؟
س :ما األعمال ي
ج -1 :أعىط األقباط من أهل مص عهد أمان  -2أصبحت مص قاعدة لفتوحات الشمال
س :علل :أصبحت مص قاعدة لفتوحات شمال أفريقيا
ج :ألنها بعد الفتح أصبحت إقليما إسالميا
توف عمر بن الخطاب؟ وكيف؟ (تاري خ وفاة عمر والسبب)
س :من ي
المجوش وهو يؤم الناس يف صالة الفجر.
أب لؤلؤة
ج23 :ه ـ ،استشهد بطعنة من ي
ي
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جدولة الفتوحات اإلسالمية يف عهد الخليفة عمر بن الخطاب
القائد
النتيجة
األطراف
السنة المكان
خالد بن الوليد
النموك 15ه بالد الشام المسلمون ضد انتصار المسلمي
بيت 16ه
المقدس
القادسية 15ه
نهاوند 21ه
مرص 19ه

شمال
األردن
بالد الشام
فلسطي
العراق
وفارس
العراق
وفارس
مرص

الروم

وانتهاء البننطيي

هرقل

-

تسليم مفاتيح
القدس والعهدة
العمرية
انتصار المسلمي
وفتح المدائن
انتصار المسلمي
وانتهاء الساسانيي
إسالم
مرص إقليم
ي
وقاعدة فتوحات
شمال أفريقيا

-

المسلمون ضد
الفرس
المسلمون ضد
الفرس
-

أن وقاص
سعد بن ي
رستم
النعمان بن مقرن
عمرو بن العاص

رض هللا عنه (35-23ه 655-643 /م)
الدرس الخامس :الخليفة عثمان بن عفان ي

ّ
رض هللا عنه
س :عرف بالخليفة عثمان بن عفان؟ أو اذكر فضائل عثمان ي
ج -1 :ثالث الخلفاء الراشدين  -2أحد العسة المبسين بالجنة
 -3استمرت خالفته 35-23ه ـ ( 12سنة)
رض هللا عنهما
أن بكر الصديق ي
تنبيه :أسلم عثمان عىل يد ي

س :ما هو نسب عثمان بن عفان؟
بن أمية من قريش
ج :هو عثمان بن عفان بن العاص ،من قبيلة ي
س :اذكر ألقاب عثمان مع ذكر سبب تلك األلقاب
 .1ذي الهجرتي؛ لهجرته إىل الحبشة والمدينة المنورة (س :لماذا أطلق عليه لقب
صاحب الهجرتي؟)
بنن الرسول صىل هللا عليه وسلم (س :لماذا
ُ .2ذي النورين؛ لزواجه من رقية وأم كلثوم ي
لقب بـ ذي النورين؟)
رض هللا عنه
س :بما كان يتصف عثمان؟ أو اذكر أهم صفات الخليفة عثمان ي
ج -1 :الكرم  -2الحياء  -3الحلم  -4العدل  -5التواضع  -6الفطنة
رض هللا عنه
س :اذكر أمثلة عىل كرم عثمان
ري
ج -1 :تجهي جيش العسة  -2رساء بي الرومة  -3التيع بقافلة طعام للمسلمي عام المجاعة
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س :وضح كيف تمت بيعة عثمان عىل الخالفة
لتوىل
ج :اختار عمر بعد طعنه ،ستة من الصحابة (أهل الشورى) الختيار أحدهم
ي
الخالفة فاختاروا عثمان وبايعوه.
س :ما منة أهل الشورى (الستة من الصحابة) الذين اختارهم عمر للتشاور يف أمر
الخليفة بعده؟
ُ
بق من العسة المبسين بالجنة  -2عرفوا بالرأي من أهل الشورى
ج -1 :ممن ي
س :كيف يتم تطبهق مبدأ الشورى عند المسلمي؟
ج :من خالل اختيار أهل الرأي والحكمة والصفات الحسنة
س :كان للخليفة عثمان أعمال كثية ،اذكر بعضها (أعمال عثمان أثناء خالفته)
 .1إدارة شؤون الدولة المالية وتنظيمها وتعهي والة للمناطق الجديدة
 .2جمع القرآن الكريم يف مصحف واحد عىل لهجة قريش ثم توزيعه عىل األمصار؛
والسبب :لتوحيدهم عىل مصحف واحد ،وأطلق عليه مصحف عثمان (س :ما الهدف
من جمع المصحف عىل لهجة قريش؟ ج :لتوحيدهم عىل مصحف واحد)
ر
شواط األقاليم اإلسالمية (س :ما
اإلسالم؛ والسبب :لحماية
 .3بناء األسطول البحري
ي
ر
شواط األقاليم اإلسالمية)
أهمية ذلك؟ ج :لحماية
رض هللا عنه
الدرس السادس :الفتوحات اإلسالمية يف عهد الخليفة عثمان بن عفان ي
رض هللا عنه؟
س :ما مية الفتوحات اإلسالمية يف عهد الخليفة عثمان ي
ج :تمت الفتوحات اإلسالمية يف البحر ألول مرة.
وف عهد أي خليفة؟
ه أول معركة بحرية يف اإلسالم ومن وقعت ،ي
س :ما ي
رض هللا عنه
ج :معركة ذات السواري 34ـه654/م ،يف عهد الخليفة عثمان ي
سّ :
عرف ذات السواري
ج :أول معركة بحرية يف اإلسالم وقعت 34ـه يف عهد الخليفة عثمان بن عفان بي المسلمي
والروم وانتص المسلمون
س :عرف األسطول
مدب.
ج :مجموعة من السفن يف تشكيل واحد لغرض
حرب أو ي
ي
رض هللا عنه
س :اذكر الفتوحات يف عهد عثمان بن عفان ي
 .1آسيا:
 -1أذربيجان  -2خراسان  -3أرمهنية
 .2أفريقيا :تونس
 .3أوروبا -1 :جزيرة قيص  -2جزيرة رودس
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آسيا

أفريقيا

 أذربيجان خراسانّ
أرمينية
-

تونس

أوروبا
 جزيرة قتص -جزيرة رودس

الت فتحها المسلمون يف البحر المتوسط؟
س :ما أسماء الجزر ي
ج -1 :جزيرة قيص  -2جزيرة رودس
س :ما داللة اتساع الفتوحات يف عهد الخليفة عثمان بن عفان؟
ج :استقرار الدولة اإلسالمية وقوتها
س :ما سبب توجه المسلمون للمعارك البحرية يف عهد الخليفة عثمان؟
ر
شواط األقاليم اإلسالمية يف بالد الشام ومص من الدولة البينطية
ج :لحماية
ً
س :ما سبب توسع حركة الفتوحات اإلسالمية يف عهد الخليفة عثمان لتشمل بالدا يف
القارات الثالث؟
اإلسالم يف تلك البالد
ج :لنس الدين
ي
س :بي سبب تسمية معركة ذات السواري (أول معركة بحرية) بهذا االسم
ج :ر
لكية سواري السفن المحطمة
الن خاضها المسلمون
س :علل :تعد معركة ذات السواري من أهم المعارك البحرية ي
نىط بعد االنتصار يف
ج :ألن األسطول
ي
اإلسالم انيع السيادة البحرية من األسطول البي ي
المعركة
ّ
جدولة أول معركة بحرية يف عهد الخليفة عثمان بن عفان  34ـه (معركة ذات السواري)
ً
بحر الروم ( البحر المتوسط حاليا)
موقع المعركة
األطراف المتحاربة المسلمون بقيادة عبد هللا بن الشح ضد البننطيي بقيادة
نط
اإلمناطور البن ي
ر
شواط األقاليم اإلسالمية من اعتداء الروم يف بالد الشام
حماية
سبب المعركة
ومرص
انتصار المسلمي يف أول معركة بحرية
النتيجة
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توف الخليفة عثمان بن عفان؟ ما تاري خ وفاة الخليفة عثمان؟
س :من ي
ج 35 :ه ـ656 /م ،وكان عمره  86سنة
رض هللا عنه (41-35ه 661 -655 /م)
أن طالب ي
عىل بن ي
الدرس السابع :الخليفة ي

ّ
أب طالب واذكر نسبه
عىل بن ي
س :عرف ب ـ ي
بن هاشم من قريش
عىل بن ي
أب طالب بن عبد المطلب من ي
ج :ي
بالنت صىل هللا عليه وسلم :ابن عمه
 صلتهي
 زوجته :فاطمة الزهراء ابنة الرسول صىل هللا عليه وسلم -أبناؤه :الحسن ،الحسي ،زينب ،أم كلثوم

س :من أول من أسلم من الفتيان؟
رض هللا عنه
عىل بن ي
أب طالب ي
ج :ي
النن صىل هللا عليه وسلم وقت الهجرة للمدينة؟
عىل بن ي
أب طالب يف فراش ي
س :لماذا نام ي
ج :لهوهم مس يك قريش أن الرسول صىل هللا عليه وسلم ال يزال يف بيته
رض هللا عنه
أن طالب ي
عىل بن ي
س :عدد أهم صفات ي
ج -1 :العلم  -2الحكمة  -3الزهد  -4الشجاعة  -5الفصاحة  -6البالغة
س :ما المقصود بـ األرساف؟ أو عىل من أطلق لقب األرساف؟
أب طالب
عىل بن ي
ج :ساللة الحسن بن ي
س :ما المقصود بـ األسياد؟ أو عىل من أطلق لقب األسياد؟
أب طالب
عىل بن ي
ج :ساللة الحسي بن ي
أب طالب عىل الخالفة
عىل بن
س :وضح كيف تمت بيعة
ي
ي
ر
أب
عىل بن ي
رض هللا عنه بايع أكي الصحابة من المهاجرين واألنصار ي
ج :بعد مقتل عثمان ي
التاىل تمت له البيعة العامة يف المسجد
وف الهوم ي
رض هللا عنه وكانت بيعة خاصة ي
طالب ي
النبوي
أن طالب
عىل بن ي
س :عدد أهم أعمال ي
الوج
 .1أحد كتاب
ي
 .2شارك مع الرسول صىل هللا عليه وسلم جمهع غزواته عدا تبوك
 .3أحد سفراء الرسول صىل هللا عليه وسلم الذين يحملون الرسائل ويدعون القبائل
لإلسالم
 .4نقل مركز الخالفة من المدينة المنورة إىل الكوفة
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النن صىل هللا عليه وسلم إال تبوك
عىل يف كل غزوات ي
س :علل :شارك ي
النن صىل هللا عليه وسلم أنابه عىل المدينة أثناء غيابه
ج :ألن ي
س :علل أو اذكر أسباب نقل مركز الخالفة من المدينة المنورة إىل الكوفة يف العراق
 .1حن تكون عاصمة حكمه يف موقع متوسط بي أقاليم الدولة
 .2رسعة االتصال بي األقاليم اإلسالمية
 .3أقرب إىل أنصاره ومؤيديه
رض هللا عنه؟
س :كم دامت خالفته ومن ي
توف ي
وتوف يف 46ه ـ666/م
ج :خالفته من 46-35ـه ( 5سنوات)
ي
رض هللا عنه؟
س :ما سبب وفاته ي
ج :استشهد بعد أن طعنه عبد الرحمن بن ملجم.
رض هللا عنه انتىه عرص الخلفاء الراشدين وبدأ العرص األموي
عىل ي
تنبيه :بوفاة الخليفة ي

الدرس الثامن :أهمية الفتوحات اإلسالمية
الت اشتملت عليها األقاليم اإلسالمية؟
س :ما القارات ي
ج -1 :آسيا  -2أفريقيا  -3أوروبا
ر
الشواط التابعة لألقاليم اإلسالمية
الت تقع عليها
س :اذكر البحار ي
ج -1 :بحر العرب  -2بحر القلزم (األحمر)  -3بحر الروم (المتوسط)
العرب  -5بحر الخزر (قزوين)  -6بحر بنطس (األسود)
 -4الخلهج
ي
اإلسالم
س :علل :غيت الفتوحات االسالمية جغرافية األقاليم االسالمية والمجتمع
ي
االسالم فهها وتحرير سكانها من ظلم
اض ومجتمعات جديدة ونس الدين
ي
ج :بسبب ضم أر ي
الروم والفرس وبينطة
س :علل :الحاجة يف عص الخلفاء الراشدين إلنشاء بيت المال
 .1زيادة الموارد االقتصادية للمسلمي بسبب اتساع المساحة بعد الفتوحات
 .2رصورة ذلك لتنظيم أمور جباية الصائب وتحديد أوجه رصفها
الت تم فرضها بعد إنشاء بيت المال؟
س :ما الرصائب ي
 .1رصيبة الجزية
 .2رصيبة الخراج
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س :ما المقصود بـ رصيبة الجزية؟
ج :مقدار من المال يفرض عىل الذكور من أهل الذمة (النصارى والههود) ويعق
منها كبار السن واألطفال والنساء مقابل قيام الدولة اإلسالمية بحمايتهم
س :ما المقصود بـ رصيبة الخراج؟
ج :نسبة من المال تفرض عىل ناتج األرض
س :عدد المناطق المفتوحة يف عهد الخلفاء الراشدين
ج -1 :العراق  -2بالد الشام (األردن – سوريا – لبنان – فلسطي)  -3مص
س :اذكر منات العراق يف عهد الخلفاء الراشدين
ج -1 :مركز من مراكز الحضارة  -2اتساع أراضهها الخصبة لوجود وادي الرافدين
س :اذكر منات بالد الشام يف عهد الخلفاء الراشدين
ر
اض الخصبة
ج -1 :شواط طويلة عىل البحر المتوسط  -2األر ي
س :اذكر منات مرص يف عهد الخلفاء الراشدين
ر
واط بحرية عىل البحر المتوسط واألحمر  -2الفسطاط مركز الدولة
ج -1 :ش
 -3خصوبة اليبة لوجود نهر النيل
سّ :
عرف الفسطاط
الن تم تأسيسها يف البالد المفتوحة وتقع يف مص (حاليا مدينة القاهرة
ج :من األمصار ي
مقامة عىل الفسطاط)
الت أظهرتها الفتوحات اإلسالمية عىل نظام الحكم والمجتمع
س :عدد أهم النتائج ي
ج -1 :نتائج سياسية  -2نتائج اقتصادية وإدارية  -3نتائج جغرافية  -4نتائج اجتماعية
اإلسالم
س :بي النتائج السياسية للفتوحات اإلسالمية عىل المجتمع
ي
 .1تحرير العراق ومص وبالد الشام من دولة البينطهي والفرس
 .2ظهور المسلمي بوصفهم قوة دولية
اإلسالم
س :بي النتائج االقتصادية واإلدارية للفتوحات اإلسالمية عىل المجتمع
ي
 .1زيادة واردات األقاليم اإلسالمية
 .2تطوير التنظيم اإلداري للدولة
اإلسالم
س :بي النتائج الجغرافية للفتوحات اإلسالمية عىل المجتمع
ي
 .1اتساع مساحة األقاليم اإلسالمية
 .2ضم مناطق جديدة مثل الشام والعراق ومص وشمال أفريقيا وأرمهنيا وأذربيجان
وخراسان
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اإلسالم
س :بي النتائج االجتماعية للفتوحات اإلسالمية عىل المجتمع
ي
ج :تفاعل الحضارات يف البالد المفتوحة مع الحضارة اإلسالمية مما أدى إىل
تطورها
س :علل تطور الحضارة اإلسالمية يف عص الخلفاء الراشدين
ج :بسبب تفاعل الحضارات يف البالد المفتوحة مع الحضارة اإلسالمية
مخطط نتائج الفتوحات اإلسالمية
الدولتي :ن
ن
البتنطية والفارسية
• تحرير العراق ومرص وبالد الشام من
ن
المسلمي بوصفهم قوة دولية
• ظهور
• زيادة واردات األقاليم اإلسالمية
• تطوير التنظيم اإلداري للدولة
• اتساع مساحة األقاليم اإلسالمية
• ضم مناطق جديدة مثل :الشام  -العراق -مرص -شمال أفريقيا  -أرمينيا  -أذربيجان -
خراسان
• تفاعل الحضارات ن يف البالد المفتوحة مع الحضارة اإلسالمية مما أدى إىل تطورها
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رض هللا عنه وأهم أعمالهم والمناطق المفتوحة يف عهدهم
جدولة للخلفاء الراشدين ي
المناطق
المفتوحة
أهم أعماله
خالفته (ـه) مدة خالفته
سنتان و .1 3إرسال جيش أسامة
13-11
أبو بكر
 .2حرب المرتدين
أشهر
الصديق
 .3جمع القرآن الكريم
 .4الفتوحات اإلسالمية
بالد الشام
 11سنوات  .1التقويم الهجري
23-13
عمر بن
العراق
 .2إنشاء المدن اإلسالمية
الخطاب
وفارس
(األمصار)
مرص
 .3إنشاء الدواوين (الجند –
الخراج)
 .4إنشاء نظام الحسبة
 .5استحداث نظام ر
الشطة
(العسس)
 .1إدارة شؤون الدولة المالية أذربيجان
 12سنة
35-23
عثمان بن
خراسان
وتنظيمها وتعيي والة
عفان
أرمينية
للمناطق الجديدة
تونس
 .2جمع القرآن الكريم يف
مصحف واحد عىل لهجة جزيرة قنص
جزيرة رودس
قريش وتوزيعه عىل
األمصار (مصحف عثمان)
 .3بناء األسطول البحري
اإلسالم
ي
الوح
 5سنوات  .1أحد كتاب
41-35
أن
ي
ي
عىل بن ي
.
 2المشاركة يف كل الغزوات إال
طالب
تبوك
 .3من سفراء الرسول
 .4نقل مركز الخالفة من
المدينة إىل الكوفة
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