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 [جوابو سؤال ]
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 تاريخ حضارات بلاد الرافدين: الوحدة الأولى
 الدرس الأول: حضارات بلاد الرافدين

  ؟ع بلاد الرافدين من الوطن العربيحدد موقس: 
 ( إلى الشرق من الوطن العربي بلاد الرافدين )العراق حاليا  ع تقج: 

 ؟د الرافدين ببلاد ما بين النهرينبمَ تفسر تسمية بلاس: 
 نسبة إلى نهري دجلة والفرات ج: 

  ؟التي قامت على أرض بلاد الرافدينأشهر الحضارات عّدد س: 

 
حضارات عريقة في بلاد  علل: استقرار ونشوءس: 

 الرافدين
نشوء الحضارات في بلاد العوامل التي ساعدت على أهم 

  الرافدين
وضح دور وجود نهري دجلة والفرات في نشأة حضارة بلاد س: 

 ؟الرافدين
، عية بسبب وجود الترسبات الطينيةكان لالتقائهما في منطقة الخليج العربي سببا  في تكوين أرضا  زراج: 

 كما أّنَّ مرورهما في بلاد الرافدين كان له أثر كبير في الاستقرار البشري 
 

ية  الأشور

(900-
م.ق(612

البابلية 
(1894-

م .ق(1175

الأكادية 

(2350-2159
(م.ق

السومرية

ل الألف الرابع قب
الميلاد

الكلدانية
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 التاريخي لحضارات بلاد الرافدين التطور: 
 .ات وخاصة من شبه الجزيرة العربيةعلل: استقطبت بلاد الرافدين العديد من الهجرس: 
 نظرا  لتميز الموقع وتوافر مقومات الاستقرار البشري ج: 

 بحضارات بلاد الرافدين وأهم المعلوماتجدولة 
الموقع بالنسبة إلى  أشهر الملوك العاصمة الحضارة

نهري دجلة 
 والفرات

 برز الإنجازاتأ

 أقاموا عدة قرى زراعية على ضفاف نهر الفرات  جنوب العراق  أور السومرية
  ًسومر وأريدو، أهمها أورأنشأوا مدنا 

سرجون  أكاد الأكادية
 الأكادي

  أنشأوا مدناً خاصة بهم 
  عهد ممل كة سومر لحكمهم بعد ضعفها في ضموا

 الملك سرجون الأول
  عام 100استمر حكمهم قرابة 
  الذي ساعد على اتسم عهدهم بالثورات الأمر

 استقلال مدن سومر 
وسط العراق  حمورابي بابل البابلية الأولى

 وجنوبه
  استطاع حمورابي ضم جنوب العراق إلى مل كه

 فأصبحت بابل أشهر مدينة في التاريخ
ية أشور ثم  الأشور

 نينوى
أشور بانيبال 

مؤسس 
مكتبة نينوى 

أول مكتبة في 
 التاريخ

الملك شلمنصر 
وهو مؤسس 

الدولة 
ية  الأشور

 اعتمدوا في حياتهم على الزراعة والرعي والتجارة  شمال العراق
  أنشأوا أقوى جيش في عصرهم حيث امتازت

 عسكريدولتهم بطابع 

البابلية الثانية  
 )الكلدانية (

جنوب العراق  نبوخذ نصر بابل
ينتسبوا إلى قبيلة 

 كلدة

  ية شاركوا في الحلف الذي أسقط الإمبراطور
ية  الأشور

 أعادوا تعمير مدينة بابل 
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 لشعوب السامية في بلاد الرافديناسّمِّ س: 
يون، الأكاديونج:   البابليون  ،الكلدانيون ،الأشور

 ب غير السامية في بلاد الرافدينالشعوسّمِّ س: 
 السومريونج: 
 السومريون: 
 عرِّّف السومريونس: 
الميلاد على شكل مجموعات  أصلهم من أواسط آسيا استقروا ببلاد الرافدين بداية الألف الرابع قبلج: 

ية  بشر
  أشهر المدن السومريةعّدد س: 
 ، أريدو سومر، أورج: 

 السومريةعلل: انهيار الحضارة س: 
سومر )بسبب الحروب المستمرة فيها حيث استغلها الأكاديون وضموا ممل كة سومر إليهم في ممل كة ج: 

 (وأكاد
 الأكاديون: 
 الأكاديونعرِّّف س: 
امتازوا ومن الشعوب السامية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية واستوطنوا ببلاد الرافدين ج: 

 بالبداوة
  الأكاديةأهم المدن عّدد س: 
  عاصمة لهم امدينة أكاد التي اتخذوهج: 

 سومريينمن جيرانهم ال االزراعة وقد أخذوهج:  ؟الاقتصادي الذي مارسه الأكاديون ما النشاطس: 
  نجازات الملك سرجون الأكاديإذكر أهم اس: 

 مستغلا  ضعفها احتل المدن السومرية  .1
بذلك أول  العربي إلى البحر المتوسط مؤسسا  الممل كة الأكادية حيث امتدت من الخليج وسع  .2

ية بالتاريخ  امبراطور
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 ؟ترداد المدن السومرية لاستقلالهااس لعوامل التي ساعدت علىما اس: 
 أكادية بعد وفاة سرجون الأكاديقيام الثورات في الدولة الج: 
 الدولة البابلية الأولى: 
 (العراقبابل )في وسط وجنوب ج:  ؟ةعاصمة البابلياسم  ماس: 
حمورابي الذي جاءت شهرته كونه مشرّع القوانين المختلفة التي أصدرها في ج: ؟ ملك بابلمن هو س: 

يعة حمورابي .  مجموعة واحدة عرفت باسم شر
 ج: ؟ إنجازات حمورابيما أبرز س: 
 علل: انهيار الحضارة البابلية س: 
بسبب تعرضها لغزو من الحثيين وهم من الشعوب ج: 

غير السامية جاؤوا من وسط آسيا الصغرى فخربوها 
يونوتركوها   مسحا  للفوضى حتى جاء الأشور

 يونأال   شور
يون بهذا ال :عللس:   سماتسمية الأشور
 نسبة إلى كبير الآلهة أشورج: 

 ؟ نجازات وأعمال أشور بانيبالإأشهر ما س: 
 وأديب أمر بجمع العلوم البابلية وتسجيلها على ألواح من الطين وحفظها في مكتبتهمحارب قاٍس ج: 

 . نينوى وهي أول مكتبة في التاريخ
 ؟يةر متى انهارت الدولة الأشوس: 
عداؤهم بقيادة نبوخذ نصّر من إخضاع الدولة أاة الملك أشور بانيبال حيث تمكن انهارت بعد وفج: 

 .العاصمة نينوىية والاستيلاء على الأشور 
 : الكلدانيون 
 بيّن نسب الكلدانيينس: 
 من الشعوب السامية ينتسبون لقبيلة كلدة سكنوا الخليج العربي جنوب بلاد الرافدين ج: 

 

أبرز انجازات 
الملك حمورابي

نشر الأمن
والعدل 

إنشاء 
المعابد

ين سن القوان
يع ات والتشر

الاهتمام 
بالري 

والزراعة 
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انجازات 
خذ الملك نبو

اني نصر الكلد

تمكن من القضاء
على اليهود في 

فلسطين

بل بنى برج با
لقة والجنائن المع

ى وسع ممل كته حت
يا شملت سور

سير حملات 
ية إلى  عسكر

فلسطين 

اختصاصات
لاد الملك في ب

الرافدين

يين يتولى تع
رجال الدين 

إصدار 
القوانين 

ى القائد الأعل
للجيش 

يع إقامة المشار 
والانشاءات 

 ؟نجازات الكلدانيينإأبرز ما س: 
ية الشاركوا في  .1 يةأالحلف الذي أسقط الامبراطور  شور
 وأعادوا مجدهامّروا مدينة بابل أخضعوا بلاد الرافدين لهم وع .2
 ج: ؟ إنجازات الملك نبوخذ نصر الكلدانيما س: 
 : سقطت الدولة البابلية الثانية على يد الملك فسرس: 

 قورش الفارسي
بسبب ضعف الدولة في عهد خلفاء نبوخذ ج: 

بحت صأصّر وكثرة النزاعات بينهم وبذلك ن
 بلاد الرافدين خاضعة للفرس

 البابليةأشهر معالم الحضارة دد عس: 
 برج بابل -2  حدائق بابل المعلقة  -1ج: 

 
 الدرس الثاني: الحياة السياسية والدينية في بلاد الرافدين

 سياسيةالحياة ال : 
 ؟مراحل تطور الحياة السياسية في بلاد الرافدينما هي س: 

 : تعني أن لكل مدينة حدودها وحاكمها وآلهتها ونظمها وقوانينها  City stateمرحلة  .1
ية واحدة ز السلطة بعد توحيد سومر وأكاد وأصبح الملك مرك .2 يلقب بالكاهن أشور في امبراطور و

 الأعظم
 ج: .. اختصاصات الملك في بلاد الرافديناذكر س: 
 : تمتع ال كهنة في بلاد الرافدين بميزات عديدة عللس: 
لأن الكاهن الأعظم في بلاد الرافدين هو الملك وهو ج: 

 مصدر السلطة في الدولة 
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  ةفي حضار أبرز الموظفين الذين كانوا يساعدون الملكعدد س: 
 الرافدين ؟ بلاد
 حكّام المدن والأقاليم  -4   قائد الجيش  -3مستشار الملك    -2   الوزير الأعظم   -1ج: 

يعة ملاحظة:    حمورابي من أقدم الشرائع الم كتوبة في التاريخ البشريتعتبر شر
يعة حمورابيما س:   (في الكتاب 11ن النص الوراد صفحة استنتاج م) ؟ الأمور التي ركزت عليها شر
 –إتلاف الممتلكات  –رعاية الأغنام  –حقوق الأطفال  –حقوق المرأة  –الزراعة  –السرقة ج: 

 عقوبات الإيذاء والقتل العمد 
 في متحف اللوفر في باريس ج: ؟  أين توجد مسلة حمورابي حاليا  س: 
 الحياة الدينية : 
 مظاهر الحياة الدينيةوضح س: 
 عبد الناس في بلاد الرافدين مظاهر الطبيعة والقوى الكامنة فيها مثل الشمس والقمر .1
كان لكل مدينة إله يدافع ج:  علل ذلك(س: في بلاد الرافدين بتعدد الآلهة )تميزت الحياة الدينية  .2

يعلي شأنها   عنها و
 ج: ذكرها(اس: فدين يحتفلون بعدد من الأعياد )كان أهل بلاد الرا .3

 عيد النيروز  -أ
 الاحتفالات المتعلقة بأساطير الآلهة  -ب
 الاحتفالات التاريخية المتعلقة بأحداث تاريخية  -ج

 
 الرافدين الدرس الثالث: مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد

 الحياة الاجتماعية: 
 :ن في مجال الحياة الاجتماعية هماركز سكان بلاد الرافدين على جانبيس: 
 المجتمع  -2   الأسرة  -1ج: 
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هنة تضم الحكام وال ك:الطبقة العليا 
والملاكين والتجاروالجيش وكبار الموظفين 

وكان لكل فئة حقوقها وواجباتها 

س تضم عامة النا: الطبقة الوسطى 
ارةالعاملين بالزراعة والصناعة والتج

أسرى تضم العبيد و: الطبقة الدنيا 
الحرب

 .في بلاد الرافدين بمكانة مرموقة : تمتعت الأسرةعللس: 
من  لأنها أساس المجتمع لذا ركزت القوانين على بيان حقوقها وواجباتها وبرز دورهاج: 

ن الموتى ، بناء المعابد وتجديدها ودفناسبات كالاحتفال بعيد رأس السنة، الزواجخلال اهتمامها بالم
 . حسب مكانتهم الاجتماعية

 الحقوق التي تمتعت بها المرأة في حضارة بلاد الرافدين ما س: 
ية  -1ج:   حق التصرف بأموالها الخاصة  -2 حق المل كية الفكر
 حقها في الميراث  -4   حق طلب الطلاق  -3    

 ؟حقوق الزوج في بلاد الرافدينما هي س: 
 حقوق الطاعة من قبل الزوجة والأبناء ج:  

   بناء في النشأة بأسرة مستقرة وكفلت حقوقهم في الميراث والهباتأكما حفظت حقوق الملاحظة: 
  ؟طبقات المجتمع في بلاد الرافدينما هي س: 
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 الحياة الاقتصادية: 
 مظاهر الحياة الاقتصادية وأسباب ازدهارهاجدولة 

المظهر 
 الاقتصادي

 سبب ازدهاره

سهولة  الزراعة
 المواصلات

استخدام  توافر المياه
الأدوات 

 الزراعية

 المناخ المعتدل خصوبة التربة

 والنفطتوافر المواد الأولية مثل الطوب المشوي و المعادن والقطن  الصناعة
موقع بلاد الرافدين  التجارة

المتوسط بين 
 الحضارات

توافر الأسواق  انتشار الأمن
يف الفائض من  لتصر

 المنتوجات

 توافر طرق المواصلات

  اذكرها ، دين قائم على مجموعة من العناصراقتصاد بلاد الرافكان س: 
 الثروة الحيوانية  -2   الزراعة  -1ج: 

  :هي اد الرافدين على ثلاث اتجاهاتالاقتصادية في بلطبيعة الحياة تمثلت س: 
 التجارة  -3  الصناعة  -2  الزراعة  -1ج: 

 ؟أهم المحاصيل الزراعية في بلاد الرافدينما هي س: 
 التمور  -4  الذرة  -3  الشعير  -2  القمح  -1ج: 

 ؟العاملين تُدفع في بلاد الرافدينكيف كانت أجور س: 
 .شكل كميات من الحبوب والطحينلى كانت تدفع عج: 

 الادوات الزراعية البدائية كالمحراث ج: ؟ الآليات التي استخدمها الفلاح في بلاد الرافدينما س: 
 ؟ تبطت الزراعة بالمعتقدات الدينيةوضح كيف ارس: 
 نتاج وافرإن من أجل الحصول على كانت تقام الصلوات وتقدم القرابي .1
كان الانسان يتطلع للآلهة كونها العون والسند له في درء أخطار الفيضانات والآفات الزراعية التي  .2

 تهدد اقتصاده. 
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عوامل 
ازدهار 
التجارة

ين موقع بلاد الرافد
المتوسط بين 
مةالحضارات القدي

انتشار الأمن

توافر الأسواق 
يف الفائ ض لتصر

من المنتوجات

توافر طرق 
ية المواصلات الب ر
ية والبح يةوالنهر ر

 ؟لمقصود بالطوب المشويما اس: 
هو خليط من الصلصال والقش يخلطان معا  ثم يجفف الطوب بالشمس ثم يشوى بالنار ج: 

 تجف وصنعوا الأختام الأسطوانية قبل أن وصنعت منه ألواح الكتابة التي كان يكتب عليها
 (نجازات بلاد الرافدين في مجال الصناعةإاد الرافدين المعادن التالية: )بين كيف استخدم أهل بلس: 

 : الحليّ الذهب والفضة .1
الزراعية وبعض الأواني : صناعة الأسلحة وبعض الأختام الأسطوانية والمحاريث البرونز والحديد .2

 المعدنية
  التي استخدمت في نقل المنتجات وصنعوا عربات النقل والعجلاتملاحظة: 

 ومن القطن والصوف؟  هل بلاد الرافدين من النفط الخامكيف استفاد أس: 
ية جدران الأبنية الواقعة على ضفاف النهر النفط الخام -  : استفادوا منه في الاضاءة وفي تقو
 جالقطن والصوف: في صناعة الأقمشة والنسي -

  أهمية توافر طرق المواصلات في ازدهار الحياة الاقتصادية لبلاد الرافدينوضح س: 
يةج:  ية  لأنها كانت متعددة بر ية ونهر  بحر

 والخارجية  -2  الداخلية  -1ج:  ؟أنواع التجارة ببلاد الرافدينما هي س: 
 من خلال المقايضة ج:  ؟ات البيع والشراء ببلاد الرافدينكيف كانت تتم عمليس: 
 ؟عوامل ازدهار التجارة في بلاد الرافدينما س: 
 موقع بلاد الرافدين المتوسط بين الحضارات القديمة  .1
 انتشار الأمن  .2
يف الفائض من  .3 توافر الأسواق لتصر

 المنتوجات 
ية توافر طرق المو .4 ية والنهر اصلات البر

ية  والبحر
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ة في الحياة العلمي
ن بلاد الرافدي

الآداب 

العلوم

المدارس

ات المكتب

ية في بلاد الرافدين  الدرس الرابع: الحياة العلمية والفكر

 الآداب: 
 ؟ما المقصود بملحمة جلجامشس: 
هي أطول تأليف أكادي في مجال الآداب وهي من ج: 

الآثار الباقية في مكتبة أشور بانيبال في نينوى وقد ترجمت 
يةإلى اللغتين الحثية وا  لحور

  نجازات لبلاد الرافدين في مجال الآدابإالعّدد بعض س: 
 :مثلملحمة جلجامش وقد سبقها العديد من القصص السومرية ج: 

 عشتار وتموز وقصة الطوفان  
 اذكرها ،رافدين بأشكال أدبية عدةظهر أدب الحكمة في بلاد الس: 
ية والفكاهة الحكم والوصايا والأمثال والنصائح والمناظرة والغزل والرثاج:    ء والسخر

 بلاد الرافدين خصائص الحياة الأدبية فيأهم اذكر س: 
 تعبر بصدق وواقعية عن أحوال السكان وعقائدهم ومعبوداتهم .1
ية في تلك الحضارة  .2  صورت لنا الظروف الطبيعية والبشر

 العلوم في بلاد الرافدين وانجازات سكان بلاد الرافدين فيهاجدولة 
 الانجازات  العلم 
 أدخلوا الوصفة الطبية والتشخيص في بلاد الرافدين  -1 الطب

أشارت قوانين حمورابي إلى أجور الأطباء والعقوبات التي يتعرض لها الجراحون في حال  -2
 ارتكاب خطأ طبي 

ية تصنع من بذور النباتات وجذورها وأوراقها  -3  كانت الأدو
ياضيات  ية تايجاد رموز للأرقام لتس -1 الر  خدم في المعاملات التجار

 عرفوا النظام العشري والستيني  -2
 استخدموا الرصد الفل كي المنتظم لحركة الشروق والغروب ل كوكب الزهرة  -1 الفلك  

 استخدام بعض الآلات في رصد ال كواكب مثل الزقورات -2
 استعمل سكان بلاد الرافدين الساعات لقياس الزمن   -3
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عوامل تقدم
علم 

ياضيات الر

مع النشاط التجاري
البلدان المجاورة

الحاجة لمعرفة 
يل الموازين والمكاي
والمقاييس

الحاجة لمعرفة 
خواص الأشكال 

الهندسية

الحاجة لحساب 
المعاملات 

ية التجار

ياضيات وعلم الفلكما س:   ؟أثر معرفة سكان بلاد الرافدين بعلم الر
يةج:   هم اليومية ومعرفة حركة ال كواكب ومعاملات ساعد ذلك في حساباتهم التجار

ياضيات في أهم س:   بلاد الرافدينالعوامل التي ساعدت في تقدم علم الر
 النشاط التجاري مع البلدان المجاورة  .1
 الحاجة لمعرفة الموازين والمكاييل والمقاييس .2
ية  .3  الحاجة لحساب المعاملات التجار
الحاجة لمعرفة خواص الأشكال  .4

 الهندسية 
يعدملاحظة:   ارتبط علم الفلك ببلاد الرافدين بالتنجيم و

 الرصد الفل كي المنتظم لحركة الشروق والغروب ل كوكب
 الرصد الفل كي في بلاد الرافدين  الزهرة من أقدم الأمثلة على

يةما س:    ؟الآلات التي استخدمها أهل بلاد الرافدين في رصدهم للأجرام السماو
ية إلى جانب وظيفتها الدينية الزقورات التي كانت تستخد .1  م لرصد الأجرام السماو
 الساعات  .2

 ؟خدمها سكان بلاد الرافدين وما مجال استخدامهاتلساعات التي اسما اس: 
 الساعات المائية لقياس أجزاء الليل .1
 الساعات الشمسية لقياس أجزاء النهار .2
 المزوال لقياس أجزاء النهار  .3
 :المدارس 
 في بلاد الرافدين؟ المدارسمتى ظهرت س: 
ية ج:   ظهرت المدارس في بلاد الرافدين مع ظهور الكتابة المسمار

 ؟العلوم التي تلقاها الطلبة في مدارس بلاد الرافدينما س: 
 الجبر باللغتين البابلية والسومرية  -4  الحساب  -3  الكتابة  -2  الخط  -1ج: 
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  ؟نأنواع المدارس المنتشرة في بلاد الرافديما س: 
 بادة( ويتعلم فيها أبناء العامة المدارس الخاصة بالمعابد )دور الع .1
 ة لأبناء الطبقة العليا والوسطى المدارس الخاص .2
 الم كتبات  .3
  ؟ أنواع العلوم التي احتوتها مكتبة أشور بانيبال في نينوىما س: 
 الديانات -3    التاريخ -2  الآداب  -1ج: 
  ية في بلاد   :الرافدينالحياة الفكر
 ، هما:لغات بلاد الرافدينس: 
 الأكادية -2   السومرية   -1: استخدمت في بلاد الرافدين لغتان هماج: 

 ؟مراحل الكتابة في بلاد الرافدينما س: 
ية في الكتابة  .1  المرحلة التصوير
ية والتي تعبر عن مقاطالرم .2  لفظية  عوز التصوير
ية .3  الكتابة المسمار
ية؟ما المقصود س:   بالكتابة المسمار
هي الكتابة على ألواح طينية باستخدام أقلام خاصة صنعت من القصب رؤوسها مثلثة الشكل تشبه ج: 

 المسامير
 ؟الأختام الأسطوانيةما المقصود بس: 
كل أسطواني نحتت عليها هي أختام مصنوعة من الحجارة والزجاج والمعادن المختلفة وهي على شج: 

 التصاميم
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 العمارة والفنون: 

 
 لة حمورابي رمزاً للإبداع الفنيبرع البابليون بنحت التماثيل للآلهة وزينوا المعابد والقصور بها وتعد مسملاحظة: 

 ؟ أهم الفنون التي عرفتها حضارة بلاد الرافدينما هي س: 
 الموسيقى  -3 الرقص  -2 الغناء  -1ج: 

 ؟والفنونة رالدليل على براعتهم بالعماوما س: 
 لات موسيقية ومنها القيثارة آعُثر على آثار ل .1
يةوكما تفوق البابليون في صناعة الفخار فعرفوا الدولاب  .2  .الفخاري وصنعوا الأواني الفخار
 

 
 

  

اهتم الفنانون -1
بالنحت

برع السومريون -2
بالعاجبالحفر والتطعيم

في برع البابليون-3
نحت التماثيل 

عرفت حضارة -4
اء بلاد الرافدين الغن

والموسيقى 

ون في تفوق البابلي-5
صناعة الفخار
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العرب
ةالعرب الباقي

العرب العاربة

العرب 
ةالعرب البائدالمستعربة

يرة العربية  الوحدة الثانية: الممالك العربية شمال الجز
 الدرس الأول: هجرة القبائل العربية من جنوب شبه الجزيرة العربية

 ؟موقع شبه الجزيرة العربية بالنسبة لقارة آسياما س: 
 .ع في الجنوب الغربي من قارة آسياتقج: 

   ؟أهمية موقع شبه الجزيرة العربيةما س: 
 أنها تقع وسط العالم القديم  .1
ية العالمية أدى إلى ازدهار التجارة في شبه  .2 موقعها على الطرق التجار

 الجزيرة العربية 
 ربيةالتجارة في جنوب شبه الجزيرة الع: ازدهار عللس: 
ية  التجارة طرق على لوقوعهاج:  ية العالمية  البر يقيا والهند إالتي تصل الجزيرة العربية بقارة البحر فر

 والصين 
 على شبه الجزيرة العربية مجازا  طلاق اسم جزيرة العرب إعلل: س: 
  من ثلاث جهات تحيط بها البحار  لأنها ليست جزيرة وإنما شبه جزيرةج: 

 : تسمية العرب بهذا الاسم عللس: 
 وقد تميزوا بالفصاحة والبيان في اللساننسبة ليعرب بن قحطان والعرب هم أبناءه ج: 

 همااذكر ،العرب إلى قسمينينقسم س: 
 :وتقسم إلى قسمين العرب الباقية .1

: هم اليمنية والقحطانية التي العرب العاربة -أ
ثم انتشروا في استوطنت في بلاد اليمن 

 الجزيرة العربية.
: هم أبناء سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وعرفوا بكتب التاريخ بعرب تعربةالعرب المس -ب

 نتشروا في شبه الجزيرة العربيةالشمال وسكنوا العراق ثم ا
 ها في القرآن مثل قوم عاد وثمود : هم الأمم التي ورد ذكرالعرب البائدة .2
  شبه الجزيرة العربية الموطن الأصلي للعربمعلومة: تعتبر 
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 ؟ أشهر الممالك التي تعاقبت على حكم جنوب شبه الجزيرة العربيةما س: 
 معين  -3 حمير  -2  بأس -1ج: 

إلى أطراف الجزيرة  أمثلة على القبائل العربية التي هاجرت من جنوب شبه الجزيرة العربيةأعطِّ س: 
 ؟ الذين اعتنقوا المسيحيةوالعراق والعربية و بلاد الشام 

 قضاعة   -5    طيء -4   لخم   -3 الغساسنة   -2  كندة  -1ج: 
  ؟العوامل التي أدت إلى هجرة القبائل العربية إلى الشمالما س: 

 الجفاف الناتج عن قلة الأمطار  .1
 النزاعات والصراعات بين القبائل العربية في اليمن  .2
ازدياد عدد السكان مع محدودية مصادر المياه والمراعي التراجع الاقتصادي في اليمن الناتج عن  .3

 سوء الاهتمام بمنشآت الري 
أبرز القبائل التي هاجرت من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى سّمِّ س: 

  بلاد الشام
 قبيلة كندة  -3  قبيلة المناذرة  -2  قبيلة الغساسنة  -1ج: 

 
 الثاني: ممل كة المناذرةالدرس 

 ؟ من هم  المناذرةس: 
قبيلة عربية يعود أصلهم لقبيلة لخم التي هاجرت من اليمن وسكنوا ج: 

 .لهمغرب نهر الفرات واتخذوا من الحيرة عاصمة 
 كلمة آرامية تعني المخيم أو المعسكر وتقع جنوب ال كوفة ج: ؟ مفهوم الحيرةما س: 
 الحيرة عاصمة لهماختيار المناذرة فسر: س: 
 ولاتصالها بالبادية  -4  وتوافر المياه  -3  وهوائها النقي  -2 لموقعها المتميز  -1ج: 

  تسمية المناذرة بهذا الاسم: فسرس: 
 والمنذر الثالث  -2 المنذر بن المنذر  -1 :مثل ،ل كثرة من حمل اسم المنذر منهمج: 
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 عمرو بن عدي ج:  ؟مؤسس ممل كة المناذرةمن س: 
  تعد المناذرة من أقوى القبائل العربية قبل الإسلام وقد أطلقوا على أنفسهم اسم ملوك العربملاحظة: 

  ؟ امتداد دولة المناذرةوضح س: 
تعتبر امتدادا  لممل كتي ميسان والحضر ووصل نفوذها ج: 

 الشام شمالا  إلى عُمان جنوبا   مشارف بلادو التجاري من العراق
 ؟ كيف انهارت ممل كة المناذرةس: 
انهارت بعد أن احتلتها الدولة الساسانية فأصبحت ممل كة ج: 

 شبه مستقلة وتابعة لهم 
 نشأة ممل كة المناذرة: 
 ؟العوامل التي ساهمت في نشأة ممل كة المناذرة وازدهارهاما س: 
 موقع ممل كة المناذرة الاستراتيجي وقربها من نهر الفرات  .1
ية في بلاد الرافدين والجزيرة العربية  .2  تحكمها بطرق القوافل التجار
 (تحالفهم مع الدولة الساسانية )الفرس .3
 تأثرهم بالإرث الحضاري للحضارات السابقة  .4

 مل كي وراثي ج: فيها؟ نظام الحكم شكل ما س: 
 كان منفردا  بمل كه مستبدا  برأيه ج: ؟ كانت سياسة عمرو بن عدي في الحكمكيف س: 
 عمرو بن عدي ج:  ؟أول من اتخذ من الحيرة عاصمة للمناذرةمن هو س: 
 امرؤ القيس ج:  ؟الملك الذي بلغت الحيرة في عهده درجة كبيرة من القوة والنفوذمن هو س: 
 لأنه استطاع أن يوحد القبائل العربية تحد قيادته ج:  ؟سمية امرؤ القيس بملك العرب كلهم: تعللس: 

 نجازاتهم مع إملوك المناذرة جدولة ترتيب 
 مؤسس ممل كة المناذرة وأول من اتخذ الحيرة عاصمة لهم  عمرو بن عدي 

 استطاع ان يوحد القبائل العربية تحت قيادته لذا لقب بملك العرب كلهم  امرؤ القيس 
 بنى قصر الخورنق  القيسبن امرؤ النعمان الأول 

  المنذر الأول بن النعمان الأول 
  المنذر بن ماء السماء 
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 ؟)الفرس( الخدمات التي قدمها المناذرة للدولة الساسانيةما س: 
 أصبحوا يشكلون حاجزا  لصد غارات القبائل العربية التي كانت تهدد حدود الفرس  .1
 استعان الفرس بالمناذرة في حروبهم ضد البيزنطيين التي تحالفت مع ممل كة الغساسنة  .2
 يوم حليمة ج: ؟ والغساسنةالمعارك الشهيرة التي وقعت بين المناذرة  سّمِّ س: 
 ؟النتائج التي أسفر عنها يوم حليمةما س: 
ِّل فيها انتصر فيها الغساسنة بقيادة الحارث بن جبلة الج:   .المنذر الثالثغساني وقُت

 م 016معركة ذي قار ج: ؟ أبرز المعارك التي دارت بين العرب والفرس ماس: 
 وما نتيجتها؟ ؟أسباب حدوث معركة ذي قارما س: 
خر ملوك المناذرة أن يوحد القبائل العربية ويتخلص من سيطرة الفرس ل كن آمحاولة النعمان الثالث ج: 

ة بكر بن وائل فطلب وكان قد وضع أبناءه وأمواله عن قبيل ،كسرى قبض عليه وسجنه حتى مات
سرى الفرس بتسليم رفضت قبيلة بكر بن وائل طلب ك ،ياها بعد موت النعمان الثالثإكسرى تسليمه 
بائل العربية إلى فأرسل كسرى جيشا  لمحاربة قبيلة بكر بن وائل فوقفت الق ،الثالث للفرسأموال النعمان 
 صروا على الفرس في معركة ذي قار نتوا، جانب قبيلة بكر

 (أسباب تطور الحياة الاقتصادية) طورا  ملحوظا  في ممل كة المناذرة: تطور الحياة الاقتصادية تعللس: 
 توافر المياه  -4   خصوبة التربة  -3  المناخ  -2 الموقع  -1ج: 

 (أسباب ازدهار التجارة) المناذرة : ازدهار التجارة عندفسرس: 
ية تسمى واوجود نهر الفرات وقربهم من الخليج العربي  .1 كانت تحمل  اللطائممتلاكهم قوافل تجار

 المسك 
ية القادمة من البصرة بمحاذاة نهر الفرات  .2 ية البر  سيطرتهم على الطرق التجار

 فسر: تطور الزراعة عند المناذرةس: 
 والمناخ الدافئ  -2بسبب وجود نهر الفرات  -1ج: 

 ؟ لمحاصيل التي اهتم المناذرة بزراعتهاما اس: 
 راضي بين النجف والحيرة أوالبساتين التي زرعت في ال -3  والنخيل  -2 الحبوب  -1ج: 

 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

20           www.fb.com/talakheesjo  
 

أشهر صناعات المناذرة

السيوف المشهورة والسهام ورؤوس 
الرماح

يين والتطريز والتقصيب بخيوط التز
الذهب

التحف المعدنية والحلي وأدوات الزينة 
الذهبية والفضية

النسيج والحرير والكتان والصوف

 ؟اهتم المناذرة بالثروة الحيوانيةكيف س: 
 نظرا  لأهميتها في التنقل والحرب  والسبب:، بل والخيلإاهتموا بال -
بية الاغنام والماشيةو -  اهتموا بتر

 ؟أشهر الصناعات التي اشتهرت بها دولة المناذرةما س: 
  صناعة السيوف المشهورة والسهام ورؤوس الرماح  .1
يين والتطريز والتقصيب بخيوط الذهب  .2               التز
صناعة التحف المعدنية والحلي وأدوات الزينة الذهبية  .3

 والفضية  
 صناعة النسيج والحرير والكتان والصوف .4

 :هي ئاتالسكان في ممل كة المناذرة إلى ثلاث فيقسم س: 
ية تضم العرب الذين جاؤوا من الجزيرة العربس: عامة النا .1

 وبقايا البابليين والآراميين
ية الماشية وأصبحوا : هم العرب الذين سكنوا بيوت الشعر غرب الفرات واشتغلوا بالزراعة وتربتنوخ .2

 ملوك الحيرة
 الحيرة وتحالفوا معهمحقوا بأهل : الذين لالأحلاف .3

 ؟التي اعتنقها المناذرة الدياناتما س: 
ثل الأوثان مثل العزّى والمسيحية التي عرفت في الجزيرة العربية واعتنقها بعض ملوك الحيرة مج: 

  ائس والمدارس الدينية في الحيرةديرة والكنأوانتشرت ال ،النعمان بن المنذر
 ؟بالعربيةظاهر اهتمام المناذرة مما هي س: 
 لقراءة والكتابة خاصة في الحيرة ة هي السائدة وقد وجدت مدارس لتعليم ايكانت اللغة العرب .1
قصر دباء العرب في ألنعمان بن المنذر الذي كان يجمع دب خاصة اأاهتم المناذرة بالشعر وال .2

  دبيا  اسمه المربدأيقيم مهرجانا  الخورنق وكان 
  ؟المناذرة في الحيرةأشهر القصور التي بناها ما س: 
 الزوراء  -4   الحير  -3  السدير  -2  الخورنق   -1 ج: 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

21           www.fb.com/talakheesjo  
 

 ؟ كيف اهتم المناذرة بالفنس: 
برزها العود أجادوا استخدامها وكان من ألات الموسيقية وآاهتموا بالموسيقا فعرفوا الج: 

   التقدم الحضاري عند المناذرةهر حد مظاأن الاهتمام بالعمارة والفنون هو كاملاحظة: والدف والمزمار 
 

 الدرس الثالث: ممل كة الغساسنة
  من هم الغساسنة؟س: 
زد اليمنية التي هاجرت من اليمن لبلاد الشام اوائل القرن أأصلهم يعود لقبيلة ج: 

 الاول الميلادي 
 ؟بالغساسنةسبب التسمية ما س: 
 نسبة لاستقرارهم عند عين ماء اسمها غسان ج: 

 فسر ذلك  ،آل جفنة  الغساسنة بسمي س: 
 لأن أول ملوكهم هو جفنة بن عمرو ج: 

 ؟ممل كة الغساسنة عاصمةما س: 
 عاصمة لهم ثم انتقلت إلى الجابية اتخذوا من بصرى ج: 

 ؟أشهر ملوك الغساسنة؟ ومن نظام الحكمشكل ما س: 
  شهر ملوكهم هو الحارث بن جبلة الغسانيأمل كي وراثي وج: 

 فسر: تحالفت الغساسنة مع الروم س: 
 لصد  غارات القبائل العربية عن حدود الروم  .1
 مساعدة الروم في حروبهم ضد الفري  .2
 ن الغساسنة والمناذرة مع الأدلة صف العلاقة بيس: 
 معركة يوم حليمةو معركة عين أباغومن أشهر المعارك التي دارت بينهم  ،كانت العلاقة عدائية بينهمج: 

 التي انتهت بهزيمة المناذرة وقتل مل كهم 
  سنة 400ملكاً واستمرت فترة حكمهم  32عدد ملوك الغساسنة ملاحظة: 
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 أطرافها ونتائجها، وسبب التسمية، يوم حليمةتحدث عن معركة س: 
منذر بن المنذر ، والمناذرة بقيادة البقيادة الحارث بن جبلة الغساني : الغساسنةالأطراف -

 السماءبن ماء 
 : انتصار الغساسنة ومقتل المنذر بن المنذر نتائجها -
 رث بن جبلة التي شاركت بالمعركة نسبة لحليمة بنت الحا :سبب التسمية -

ية عند الغساسنةعّدِّد س:   المظاهر الحضار
 النابغة الذبياني وحسان بن ثابت للغساسنة  : أشهر الشعراء الذين وفدواالأدب والشعر .1
يصالهم للمياه إنشاء السدود وإمطار وأتوافر الينابيع وال والسبب:: اهتم الغساسنة بالزراعة الزراعة .2

 لمدنهم عبر القنوات 
 : ازدهرت نتيجة سيطرتهم على طرق التجارة بين الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق التجارة .3
  المسيحيةلاعتناقهم ديرة أبراج والأ: بنوا القصور والقناطر والالعمران .4
 الغساسنة شهر قصورأسّمِّ س: 
 قلعة القسطل  -4   قصر البرقع  -3  قصر  الحير الغربي  -2  فة قصر الرصا -1ج: 

ى بلاد إلحتى توجهت الفتوحات الاسلامية  بقيت  موالية للرومج:  ؟كيف انتهت ممل كة الغساسنةس: 
فدخل الغساسنة في تحالف   ه15اليرموك عام الشام زمن عمر بن الخطاب فهزم الجيش الروم في معركة 

 مع المسلمين واعتنق عدد كبير منهم في الاسلام 
ملكا  الحكم  32عام تولى خلالها ربعمائة أج: كم استمر حكم الغساسنة؟ س: 

  شهرهم الحارث بن جبلةأ
 

  الدرس الرابع: ممل كة كندة
قبيلة عربية هاجرت من جنوب الجزيرة العربية ج: ؟ كندة ما المقصود ب س: 

في القرن الخامس الميلادي وتنتسب إلى ثور بن عفير بن عدي استقرت في 
بداية الأمر في منطقة حضرموت شرق اليمن ثم انتقلت إلى نجد في شبه الجزيرة 

 العربية 
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 ؟كندة ممل كة عاصمةما س: 
ية تقع في وادي الدواسر وسج:  ية الفاو وهي قر  ط الجزيرة العربية قر

 ما سبب تسميتها بالفاو؟س: 
 سمى أهل كندة عاصمتهم بهذا الاسم نسبة ل كبير آلهتهم ج: 

ية الفاو في نجداذكر س:    مميزات قر
يق التجاري .1  موقعها على الطر
 كانت عاصمة لدولة لها تاريخ في الجزيرة العربية لمدة تزيد عن خمسة قرون . .2
ية والزراعية.احتواؤها على العديد من  .3 يادة الحركة التجار  آبار المياه التي أسهمت في ز
 ؟شكلت ممل كة كندة تحالف قوي مع حميرلماذا س: 
 عدائهم ألمقاومة ج: 

يون كندة توسعتملاحظة:   . في شبه الجزيرة العربية وأصبحوا وسطاء تجار
 ؟شكل نظام الحكم في ممل كة كندةما س: 
 يقوم على اتحاد فيدرالي يجمع قبائل عديدة تترأسه أسر في قبيلة كندة ظام مل كي وراثينج: 

 ؟كندة بكندة الملوك سبب تسميةما س: 
ل عديدة تترأسه أسر في يقوم على اتحاد فيدرالي يجمع قبائبسبب نظام الحكم المل كي الوراثي فيها الذي ج: 

 ة.قبيلة كند
 بم اتصف ملوك كندة؟ س: 
 بالشدة والبأس وحب التوسع ج: 

 
  أشهر ملوك كندةجدولة  

 أول ملوك كندة في نجد حجر بن عمرو الملقب ب) آكل المرار (
 لأن حكمه اقتصر على نجد  عمرو بن حجر بن عمرو الملقب )بالمقصور (

 من أقوى ملوك كندة على الإطلاق  الحارث بن عمرو بن حجر ال كندي
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 ؟في كندة الاقتصاديةالحياة مظاهر ما س: 
 احتكار زراعة النخيل وال كروم  –: وتتمثل في حفر الآبار وشق القنوات الزراعة .1
 صناعة الزجاج الملون  –الصناعة:  وتتمثل بالصناعة المعدنية  .2
 سكت كندة عملة خاصة بها  –: تتمثل بقيام التجار في كندة بدور الوسيط التجاري التجارة .3

  ؟في كندةتماعية الحياة الاجمظاهر ما س: 
 احتفظوا بمظاهر البداوة حيث عاشوا ببيوت الشعر والصيد والتجارة ج: 

 ؟الذين يعودن بأصلهم لقبيلة كندة أشهر الكُتّاب والأدباءسّمِّ س: 
 الفيلسوف العربي ال كندي  -
 الشاعر الجاهلي امرؤ القيس بن حجر وهو من أشهر شعراء كندة  -
 المتنبي أحمد بن الحسين ال كندي  -

 كتب السكان كندة بالخط المسند ج: ما الخط الذي استخدمته كندة في الكتابة؟ س: 
 إضافة الى اعتناق بعضهم المسيحية  -2  الأصنام  عبادة -1ج: ؟ ديانة كندةما س: 
ية الفاو :فسرس:    ؟وجود الخانات )الفنادق( في قر
يق تجارياستراحة للقواج:   . فل نظرا  لوجودها على طر
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 الوحدة الثالثة: الدولة العباسية
 الدرس الأول: نشأة الدولة العباسية

 ؟سبب تسميتها بالدولة العباسيةما س: 
  ملسو هيلع هللا ىلصلى العباس بن عبد المطلب عم الرسول إنسبة ج: 

 هما، اذكرتقسم فترة حكم العباسيين إلى عصرينس: 
 العصر العباسي الثاني  -العصر العباسي الأول ب -أ ج: 

  هما، اذكرالدعوة العباسية بمرحلتين مرتس: 
ّ ه بن العباس الذي اتخذ من بلدة المرحلة الأولى .1 : مؤسس الدولة العباسية هو محمد بن علي بن عبد الل

ية خوفا  من اكتشاف أمرها  والسبب: الحميمة جنوب الأردن مقرا  لإقامته وهذه المرحلة كانت سر
يين   من الأمو

 (؟ميمة مركزا  لانطلاق دعوتهمالحلماذا اختار العباسيون س: )  
ية  -أ  تقع على خط القوافل التجار

 تقع على طرق قوافل الحجاج  -ب
ية دمشق  -ج  بعدها عن العاصمة الأمو

 : وفيها انتقلت الدعوة العباسية إلى المرحلة العلنية المرحلة الثانية .2
بن علي بن العباس الذي  براهيمإعباس انتقل أمر الدعوة إلى أخيه بعد وفاة الامام محمد بن علي بن ال

يتها وعيّن أبي مسلم الخراساني قائدا  للدعوة في خراسان لما يتمتع به من قدرة   عمل على تنظيم الدعوة وتقو
قاد أبو مسلم الخراساني وقحطبة بن شبيب  تعلى التنظيم وكسب المؤيدين وبعد اكتمال الاستعدادا

وأخضع خراسان للعباسيين ورفع راية  ،ي خراسانالجيش العباسي ضد الوالي الأموي نمر بن سيار ف
 .التي أصبحت مركز الدولة العباسيةالعراق العباسيين السوداء فيها ثم انتقل إلى 

 كيف قامت وتأسست الدولة العباسية؟س: 
تمكن العباسيون بعد نجاح دعوتهم من تأسيس دولتهم في ال كوفة وأخذت البيعة لأبي العباس ج: 

 .ثم انتقل إلى الأنبار ة في العراق مركزا  لدولتهواتخذ من الهاشمي كأول خليفة عباسي
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 ؟أول خليفة عباسيمن س: 
 السفاح أبو العباسج: 

 علل: يعتبر أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية رغم أنه حكم بعد شقيقه أبي العباسس: 
 ثبت أركان الدولة بفضل حكمته وطول فترة حكمه لأنه  -1
 استطاع القضاء على خصومه ومواجهة التحديات والأخطار في فترة التأسيس للدولة -2
 ، ما هي؟اهتم المنصور بعد استقرار الأوضاع الداخلية ببناء عاصمة جديدة ذات موقع استراتيجيس: 
  ، عاصمة الدولة العباسيةبغدادج: 

 أو اذكر أهمية موقع العاصمة بغداد  ؟تيار المنصور لموقع مدينة بغدادأسباب اخما س: 
ية  -1ج:   موقعها قرب نهر دجلة  -3  حصانة موقعها  -2 وقوعها على الطرق التجار

 ، اذكرهابغداد عدة مسمياتأطلق على س: 
 دار السلام  .1
ية نسبة إلى أبي جعفر المنصور المنصو .2  ر
 الزوراء  .3
 للمدينةلك نسبة للتخطيط الدائري المدينة المدورة وسميت بذ .4
 يميزات العصر العباسمعّدِّد س: 

يادة واردات الدولة فعّمَّ الرخاء والازدهار الا .1  قتصادي الذي أثر في تطور الحياةز
 لأدباء وانشاء مكتبة بيت الحكمةالاهتمام بالعلم والعلماء وا .2
 يق الحج تأمين سلامة قوافل الحجاج وتوفير الأمن والمياه على طول طر  .3
 المواجهة للروم البيزنطييندولة تحصين حدود ال .4
 الاهتمام بالتجارة الداخلية والخارجية. .5
ية مزدهرة خاصة في عهد الخلفاء الأوائلس:   ، من هم؟شهد العصر العباسي نهضة حضار
 المعتصم  -5   المأمون  -4   هارون الرشيد  -3  المهدي  -2    المنصور -1ج: 
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 ؟، اذكرهاالدول الأخرى تمت علاقات عقدها هارون الرشيد مع ملوكس: 
 (راطور الدولة الرومانية )شارلمانامب -2    ملوك الهند  -1ج: 

 
 الدرس الثاني: نظام الحكم والإدارة في الدولة العباسية

 من هو أبو العباس السفاح؟س: 
يع بالخلافة عام ج:   ه   132أبو العباس السفاح هو أول خليفة عباسي بو

 ؟العهدولاية ما المقصود بس: 
 دارة الدولة إ عبارة تدل على الشخص الذي يخلف الحاكم ويرث مل كه بعد وفاته فيج: 

سار العباسيون على نهج الأموين في ولاية العهد كالخليفة هارون الرشيد عيّن أبناؤه الأمين ومأمون والمؤتمن ملاحظة: 
  لولاية العهد

 ؟الوزارةما المقصود بس: 
 يحمل عن الخليفة أثقاله وأعباءهلغة  من الوزر أي الثقل لأن الوزير ج: 

 ؟أول وزير للدولة العباسيةسّمِّ س: 
 أبو سلمة الخلال أول وزير للعباسيين وسمي بوزير آل محمد ج: 

 مهام الوزير في العصر العباسياذكر س: 
 يقدم النصح والمشورة للخليفة  -3يشرف على جمع الضرائب    -2تعيين العمال   -1 ج: 

 ؟الصفات التي ينبغي توافرها في الوزير العباسيما س: 
 سرعة البديهة  -5   الأمانة  -4   الخبرة  -3  الاستقامة  -2   العفة  -1ج: 

ُجاب الذين قاموا بتنظيم دخول الناس إلى الخليفةملاحظة:  في أوقات  انتهج الخلفاء العباسيين نهج بني أمية فاتخذوا الح
  محددة
ُجاب في العصر العباسين مَ س:   الفضل بن الربيع  ج:  ؟أبرز الح
  ؟الديوانما المقصود بس: 
ية التابعة للدولة ج:  يقصد به المكان الذي تحفظ فيه السجلات الإدار  لغة أي سجل وثبّت و

 ؟الدواوين سبب ظهورما س: 
ية والماليةإلحاجة الدولة لتنظيم أمورها الج:   دار

http://www.fb.com/talakheesjo


 

28           www.fb.com/talakheesjo  
 

ة دواوين الدول
العباسية

مديوان المظال

ديوان 
المصادرة

ديوان الأزمة

افيديوان الصو

ُ اذكر س:  في العصر  تستحدثأبرز الدواوين التي ا
 ، مع ذكر مهامهاالعباسي

: مهمته النظر في شكاوي الرعية على ديوان المظالم .1
 الولاة ورجال الدولة 

: مهمته تسجيل أسماء الأشخاص ديوان المصادرة .2
 الذين تمت مصادرة أملاكهم 

يةديوان الأزمة .3  والمالية  : مهمته مراقبة أعمال الدواوين الإدار
 مهمته الإشراف على الأراضي التابعة للخليفة  :ديوان الصوافي .4

 القضاء من الوظائف المهمة في الدولةفسر: س: 
  يحافظ على حقوق الرعية ويحل المنازعات بين الناس لأنهج: 

 ؟وافرها في القاضي عند العباسيينالشروط الواجب تما س: 
يعة .1  أن يكون فقيها  عالما  بالشر
يا  عاقلا  حرا   .2  أن يكون قو
 أن يكون عادلا   .3
 أن يكون سليم الحواس .4
 مهمته التثبت من الأحكام والوقوف على حالة الشهود  رجلج: ؟ صاحب المسائل ما المقصود ب س: 
 اهتم الخلفاء العباسيون بتحسين أحوال القضاة الماديةفسر: س: 
 حتى يتمكنوا من العيش في يسر ورخاء ول كي يبتعدوا عن الرشاوي ج: 

  "صاحب كتاب أخبار القضاة" القاضي وكيعج: ؟  أشهر قضاة العصر العباسي هو منس: 
يقيم في عاصمة الدولةاستحدث العباسيون منصب قاضي القضاة س:   ؟مهام قاضي القضاة، ما و
 تتبع ما يصدرونه من أحكام قضائية . -2 يين القضاة والإشراف عليهم    تع -1ج: 

 ؟أول من لقب بقاضي القضاةمن هو س: 
  في عهد هارون الرشيد "،صاحب كتاب الخراج" ابراهيم القاضي أبو يوسف يعقوب بنج: 

 ي القضايا التي تصعب على القاضيوسلطته أعلى من سلطة القاضي وينظر ف ظهر منصب قاضي المظالمملاحظة: 
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 ؟قاضي المظالم في العصر العباسي اختصاصاتما هي س: 
 النظر في تظلم الجند وتأخر دفع رواتبهم في بعض الأحيان  .1
 النظر في الشكاوي التي يرفعها الأفراد على الولاة  .2
 تنفيذ ما عجز عنه القاضي من أحكام .3
  ، اذكرهماالجيش في العصر العباسي إلى قسمينقسم س: 

ية ب: هؤلاء تدفع لهالجند النظاميون .1  نتظام من ديوان الجند.ام رواتب شهر
 : هم من عامة الرعية ويتقاضون أعطياتهم من ديوان الجند خلال فترة تطوعهم الجند المتطوعة .2
 ؟مفهوم الثغورما س: 
 هي الحصون والمدن الحصينة التي أقامها العباسيون على حدود دولتهم لحمايتها من غارات الروم ج: 

يداستحدث العباسيون س:  يقوم بعدة مهام ،منصب صاحب البر  مهام صاحب البريد، اذكر و
 مراقبة ما يرد من أموال إلى بيت المال  .1
 يطلع الخليفة على أمور الدولة  .2
 ينأنواع البريد عند العباسياذكر س: 

يد البري .1 يق : البر  استخدمت فيه الدواب لنقل الرسائل وكانت له محطات خاصة على طول الطر
 : استخدموا فيه الحمام الزاجل لنقل الرسائل وذلك لسرعته وسهولة وصوله البريد الجوي .2
: استخدمت فيه الأبراج العالية الموجودة على المرتفعات لنقل الإشارات بإشعال المراسلة بالنار .3

 النار ليلا  والدخان نهارا  
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