
 
 

 

 

 مديرية تربية وتعليم ...............االمتحان النهائي لمادة التاريخ     الصف والشعبة  ....................

م  ٢٢٢٢المدرسة ........................................    للفصل الدراسي الثاني.  اليوم والتاريخ.  /   /      

اسم الطالبة ...................................      للعام.           /.                   الزمن : ساعة واحدة     

 

 مالحظة : أجيبي عن األسئلة وعددها أربعة. وعدد الصفحات 2 واإلجابة على نفس الورقة 

 السؤال األول:أكتبي المفهوم الذي يدل على كل مما يلي:)01عالمات(

ة وغيرهم بمثابة أول دستور ينظم شؤون الدولة اإلسالمية حيث نظمت العالقات بين جميع القبائل والجماعات في المدين صوضعها الرسول -١

 من المقيمين حول المدينة ونظمت شؤون القضاء. )                          (

)                          (                                          طلب الرأي من أهل الحكمة والخبرة.                          -٢  

أهل مكة الذين عفا عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم .                )                          (-٣  

وة .    )                         (الذين رفضوا طاعة خليفة رسول الله صفي الحكم وامتنعوا عن أداء الزكاة ومنهم من ادعى النب -٤  

مدن تم إنشاؤها في البالد المفتوحة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتكون مقراً للجنود )                         ( -٥  

 السؤال الثاني: اذكري اثنتين لكل مما يلي:                              )8عالمات(

ديبية : بنود صلح الح-١  

 .............................................و.............................................

األعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وصوله للمدينة المنورة :-٢  

..........................................................و................................  

عمال الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه :أ-٣  

.............................................و.............................................    

لنتائج السياسية للفتوحات اإلسالمية :ا-٤  

............................................................................و...............   

 السؤال الثالث: عللي مايلي:              )01عالمات(

سمية يوم الخندق بهذا االسم.ت-١  

………………………………………………………………………………………............... 

تبع الصفحة الثانية/.....             ي (１)  

 



 
 

 

 

خراج يهود بني النضير من المدينة المنورة.إ-٢  

…………………………………………………………………………………………………… 

سمية حجة الوداع بهذا االسم.ت-٣  

………………………………………………………………………………………............... 

نشاء نظام الحسبة زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.إ-٤  

………………………………………………………………………………………............... 

رضي الله عنه بذي النورين.قب الخليفة عثمان بن عفان ل ٥  

…………………………………………………………………………………………………… 

 السؤال الرابع :ضعي إشارة )√( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )×( أمام العبارة الخاطئة :      )02عالمة(

)    (انتصر المسلمون على الروم في معركة اليرموك                                    

)      ( قتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي       

(األشراف هم أبناء الحسين بن علي رضي ال                                      )     

)         ( أول معركة بحرية خاضها المسلمون ضد الدولة البيزنطية هي ذات السواري  

)        (هــ                                  02ه عليه وسلم عام توفي الرسول صلى الل  

 يسمى يوم الخندق بيوم العسرة                                                    )        (

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

بالنجاح والتوفيق مع تمنياتي للجميع  

 معلمة المادة :

(٢)  

 


