
 

 

 

 

 

 التعليمية محدى اإلدارة العامة ملنطقة األ

 التوجيه الفين لالجتماعيات

 الفرتة األولي   –التاريخ اإلسالمي 

 

 

 

 

 

 

 

 الصف احلادي عشر األدبي

 

   

    عصر الرسالة –الفصل األول 
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                                    :التايل  املخططأستكمل 

    ينقسم العرب إلي

        

 بني املفاهيم التارخيية التالية  فرق: 

 

 

 

 

 

 

  

  :علي اخلريطة الصماء أجب عن األسئلة التالية 

  

-

 : علي اخلريطة الصماء أجب عن األسئلة التالية

 ............................. 

.............................................................. 

............................................................ 

 ............................. 

.............................................................. 

............................................................ 

 ......................: .........العرب العاربة

.............................................................

.............................................................

.......................................................... 

 ............................:   ربةالعرب املستع

.............................................................

.............................................................

.......................................................... 
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 أستكمل املخطط التالي للنظم السياسية يف شبة اجلزيرة العربية قبل اإلسالم

النظم السياسية( أ ) 

 انظمة احلكم يف بالد العرب

  بالد ب انتشار النظام امللكي يف بالد اليمن والعراق والشام          : علل

 . العرب قبل اإلسالم ؟

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 ( الشام / العراق ) الشمال  ( اليمن) اجلنوب 

 مدنــــــي
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 ( 51/  51الكتاب المدرسي ص )                                                      

 : عرف املفاهيم التارخيية التالية                                                     

 

 

 

 

  

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

 أستكمل املخطط التالي     

 

 

 

 

           

                        : أستعن باخلريطة وأجب عن األسئلة التالية

  أذكر أهم طرق التجارة يف العامل القديم 

 

o  أذكر أهم املناطق اليت اتصل بها العرب من

 :خالل التجارة

 

 ..................................... 

............................................................... 

.............................................................. 

 ............................................ 

......................................................................... 

......................................................................... 

 األحوال االقتصادية( ب)

 بالد العرب قبل اإلسالم األنشطة االقتصادية في
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.كل من رحليت الشتاء والصيف وملاذا ؟  علي اخلريطة الصماء حدد إلي أين اجتهت

  علي مكانة قريش يف شبة ج  ذلكخلص أثر

 .العرب؟

 

 

 أكمل العبارات التالية : 
 

 

 

 العبارات التالية أكمل : 
 

  

 
............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

 العبارات التالية  أكمل : 

 تعترب الزراعة أقل احلرف انتشارا يف وسط شبة اجلزيرة العربية؟: علل. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 ضع املصطلح التارخيي املناسب أمام العبارات التالية : 
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 ( 81الكتاب المدرسي ص )                                                            

 استكمل المخطط التالي الذي يوضح أهم طبقات القبيلة العربية                                                            

 : رق بني أهم طبقات القبيلة حسب اجلدول التالي ف

 طبقة العبيد المواليطبقة  طبقة العرب الصرحاء

 فرق بني كل من: 

  

 

 

 

 

  [.النظم امللكية / اجملتمع البدوي]  .املرأة يف اجملتمع العربي قبل اإلسالم؟وضح مكانة 

 النظام امللكي

 اجملتمع البدوي 

  اإلسالمعدد أنواع الزواج في بالد العرب قبل. 

  عرف املفاهيم التارخيية التالية : 

 

 األحوال االجتماعية( ج ) 

 أهم طبقات القبيلة العربية 

 العادات احلسنة لدي العرب قبل اإلسالم

............................................................... 

.............................................................. 

 

 لدي العرب قبل اإلسالم لسيئةالعادات ا

.......................................................... 

.......................................................... 

 

 .................... 

.......................................... 

........................................ 

............................................ 

 ................ 

.......................................... 

........................................ 

...........................................

. 

............... 

.......................................... 

........................................ 

............................................ 
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 [ حتلي العرب خبصال وطباع تأثرا بالبيئة الطبيعية]

 

 أذكر أهم الديانات في بالد العرب قبل اإلسالم ؟. 

 

 عرف الديانات اآلتية السائدة في بالد العرب قبل اإلسالم. 

 ةــالوثنيـ

 ةــملسيحي

 ـةـياليهود:

 هاحلنيفييــ:

 ةاجملوسيــ:

 ةالصابئــ: 

  أذكر السبب؟ –أين انتشرت الديانة املسيحية واليهودية يف بالد العرب قدميا. 

 

 وضح كيف ارتبطت احلياة الفكرية بالنظام القبلي قبل اإلسالم

 

 

 

 .أهمية سوق عكاظ الفكرية والتجارية قبل اإلسالم ؟: علل -

 

 

 األحوال الدينية( هـ ) 



 -كمال الدين يوسف / إعداد أ –الفرتة األولي  –التاريخ اإلسالمي / الصف احلادي عشر األدبي /التوجيه الفين لالجتماعيات/اإلدارة العامة ملنطقة العاصمة التعليمية

 حييى علي.اشراف املوجه الفين أ

  : .......................................التاريخ         ....................  / .......................ماليو                                           

7 

 

  

  أهم األسواق في بالد العرب قبل اإلسالمأذكر . 

 العربية ؟نزل القرآن الكريم باللغة : علل. 

 

 متيزت شبة اجلزيرة العربية مبميزات هيأتها لتكون بيئة قادرة علي تقبل اإلسالم ؟: مب تفسر. 

 

 

اجلزيرة العربية ضع األرقام يف مكانها الصحيح علي خريطة شبة -

 : عرف املفاهيم التارخيية التالية -

 : أكمل العبارات التالية بالكلمة املناسبة -
  -------------------امسها  اإلسالم لملكة سبا قب (1

 ...................................................العربية جنوب غرب قارة  اجلزيرةتقع شبه  (2
 ...................................................معظم شب اجلزيرة العربية للمناخ  تنتمي (3
 ........................املناطق  هيشبه اجلزيرة العربية  يفتتميز باعتدال املناخ  اليتـ املناطق  (4
 ...................................................العراق تسمى  يفقامت  اليتـ اململكة  (5

 ............................................ :املعلقـــــــــــــات

....................................................................... 

...................................................................... 

......................................................................... 
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 ....................شبة اجلزيرة العربية هى  يفكانت مركزًا لتجارة  اليتـ املدينة  (6
 ...................................................ـ خرج العرب بتجارتهم شتاءًا إىل بالد  (7
 .....................جنوب شبه اجلزيرة العربية على مياه  يفـ اعتمدت الزراعة  (8
 ..........................مشال شبه اجلزيرة العربية على مياه  يفـ اعتمدت الزراعة  (9

 .......تسمى حرفة  اإلسالموسط شبه اجلزيرة العربية قبل  يفانتشارًا  أكثركانت  اليتـ احلرفة  (11
 ....................جمتمعًا  سالماإلقبل  العربيـ كان اجملتمع  (11
 .............ذل يف محاية قبيلته تسمى كانت تطبق على كل من يتخا اليتـ العقوبة  (12
 ...............ديانة اليهودية يف مدينة ـ  انتشرت ال (13
 .................سوق  هاأهمومن  اإلسالمعند العرب قبل  األسواقـ تعددت  (14

واس بوضع خط حتت الكلمة الصحيحةقبني األ أخرت اإلجابة الصحيحة من -
 قوم عاد ومثود ينتمون للعرب                                  ـ 1

 (املستعربة        البائدة ـ        العاربة ـ       الباقية  ـ )                                

 معظم شبه اجلزيرة العربية    إليه تنتمي الذيـ املناخ 2

 ( االستوائي         املدارى ـ      ـ الصحراوي        البحر املتوسط  ـ)                                 

 تقع فيه شبه اجلزيرة بالنسبة لقارة آسيا الذيـ الركن 3

 ( اجلنوبي            ـ الشرقي       ـ  الشمالي        -الغربي)                                  

 بالد                                    يفـ قامت مملكة الغساسنة  4

 (الروم        الشام ـ        اليمن ـ      العراق ـ )                                  

 إليه مملكة سبأ هو احلكم       تنتمي الذيـ نظام احلكم  5

 ( امللكي          ـ املدني         ـ اجلمهوري       ـ القبلي)                                   

  هيشبه اجلزيرة العربية  يفكانت مركزًا للتجارة  اليتـ املدينة  6

 (صنعاء               الطائف ـ          مكة ـ      املدينة ـ )                                     

      هي  حالرتوال  تطلبت من العرب كثرة التنقل اليت احلرفة ـ  7

 (الصناعة           التجارة ـ       الزراعة ـ       ـ  الرعي)                                     

 وصلت فيه املرأة ملنصب الرئاسة هو        الذي السياسيـ النظام  8

 ( امللكي          ـ املدني        ـ  اجلمهوري       ـ القبلي)                                     

        هيالشام والعراق  يفانتشرت  اليتـ الديانة السماوية  9

 (النصرانية          احلنيفية ـ        اليهودية ـ        الوثنية ـ )                                      

 : وزع الكلمات التالية في مكانها الصحيح بالجدول التالي -

 ( سبأ     ـ     مكة    ـ    املدينة   ـ     معني     ـ     احلرية    ـ    الغساسنة    ـ     الطائف) 

 مدنينظام  ملكينظام 
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 : يدل على العبارات التالية  الذياكتب المدلول   

                                                   ومثودعاشت ثم انقرضت مثل قوم عاد  اليت األقوام ) ................ (  ـ1

 اجلزيرة العربية                                         العرب الذين ينسبون لعرب بن قحطان وسكنوا جنوب) ................ (  ـ 2

                               ين ينسبون لعرب بن قحطان وسكنوا جنوب اجلزيرة العربية           العرب الذ ) ................ (  ـ3

                                    جمموعة من الناس تربطهم القرابة والنسب والدم) ................ (  ـ  4

                               أبناء القبيلة جيمعهم نسب واحد وهلم كثري من احلقوق وعليهم واجبات        ) ................ (  ـ 5

               ما عدا الرئاسة األحرارالعتق وهلم حقوق  أواجلوار  أوانضموا للقبيلة عن طريق احللف  ) ................ (  ـ 6

 حقوق                                                     أيةقات اجملتمع عليهم كل الواجبات وليس هلم طب ادني ) ................ (  ـ 7

   بعد وفاته                                                                                                  أبيهزواج االبن من زوجة  ) ................ (  ـ 8

 عقوبة تطبق على العرب الصرحاء نتيجة التخاذل عن محاية القبيلة                                         ) ................ (  ـ 9

 دفن البنات أحياء خوفًا من الفقر والعار                                                               ) ................ (  ـ 11

 انزهلا اهلل سبحانه وتعاىل                                            اليتالعمل بشرائع غري ) ................ (  ـ  11

                                عبادة النجوم والكواكب مثل الشمس والقمر) ................ (  ـ  12

                    واألوثان األصنامعبادة ) ................ (  ـ  13

                           .األصنام وهى ديانة سيدنا إبراهيمعبادة اهلل الواحد ونبذ عبادة  إىلالدعوة ) ................ (  ـ  14

- 

 العرب الباقية العرب البائدة

 

 

 

-  
 طبقة املواىل طبقة العرب الصرحاء

  

 

-  

 الصائبة الوثنية
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 أكمل العبارات التالية مبا يناسبها من كلمات  -

 .................اعتمدت الزراعة يف جنوب شبه اجلزيرة العربية على مياه ـ  1

 ......................تسمي  ـ كان مركز جتارة شبه اجلزيرة العربية يف مدينة  2

 .ونسبة ( ص)ولد حممد  متىأذكر 

  مولد حممد(:) 

.

  نسب حممد(:) 

  من قومه منعة ما بعث نيب إال يف]
 

  [ إن اهلل كنانة من ولد إمساعيل، واصطفي من كنانة قريش، واصطفي من

[قريش بين هاشم، واصطفاني من بين هاشم

  نشأة الرسول: 

  اذكر أهم املعجزات اليت حدثت يوم مولد الرسول 

 أذكر عمال لكل من الشخصيات التالية

 

 

 

 

 

 

 

  والصفات التي أكتسبها قبل البعثة النبوية أذكر أهم األعمال التي عمل بها محمد. 

 ............................: عام الفيل البعثة النبوية املشرفة

.................................................. 

................................................ 

.................................................. 

................................................. 

................................................. 
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 علي خريطة شبة اجلزيرة العربية ضع الرموز يف مكانها الصحيح : 

O#-
¤€* 

 .اذكر أهم الصفات اجلسدية للرسول

 أذكر ما تعرفه عن أخالق الرسول 

 داث السياسية اليت شهدها الرسول قبل البعثة األح : 

  [ لقد شهدت يف دار عبد اهلل بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به محر النعم، ولو أدعي

 [ به يف اإلسالم ألجبت 
 ................................................................................................  : من قائل هذه العبارة

 ................................................................................................ : ما املناسبة اليت قيلت فيها

 ....................................................................................................: ذه املقولةعالم تدل ه

  قبل البعثة اخلالف بني قريش يف قصة إعادة بناء الكعبة وضح كيف انهي الرسول. 

  عالم يدل حكم الرسول 

 ..................: حلف الفضول

......................................

......................................

......................................

......................................

...................................... 

 ..................: حرب الفجار

......................................

......................................

......................................

......................................

...................................... 

 : .......بناء الكعبة املشرفة

......................................

......................................

......................................

......................................

...................................... 
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 أهم األحداث السياسية اليت شهدها الرسول قبل البعثة

  [ إننا ال نكذبك ولكن نكذب ما جئت بة.] 

 

  

 [التالية  ةاألسئلبالكتاب املدرسي وأجب عن  26أنظر قصة نزول الوحي ص ] 

 ملاذا أعتزل حممد اجملتمع يف غار حراء خارج مكة قبل البعثة : 

 

  يات القرآن الكريم نزوالآإالم دعت أولي :......................................................................... 

 لكما داللة ذ :...................................................................................................... 

  ما داللة ذلك. يف سن األربعني نزل الوحي علي حممد : 

 

 أكمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة : 

 

 

 

  

  [ إن صدقت يا خدجية لقد جاء الوحي الذي ينزل علي الرسل وأنة لنيب هذه األمة فقولي له ليثبت.] 

 

 

  خلص قصة نزول الوحي علي حممد 
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 أذكر أهم األحداث التارخيية علي الشكل السابق مستعينا مبا درسته سابقا عن السرية النبوية . 

  

 : سجل يف الفراغ املقابل لكل شخصية ما  الصلة اليت تربط الشخصيات التالية بالرسول

 معارضة قبيلة قريش للدعوة اإلسالمية ؟: مب تفسر. 

 أذكر أهم أساليب قبيلة قريش يف مقاومة الدعوة اإلسالمية. 
 

 

 

 

 

 

 مراحل الدعوة اإلسالمية

 (السرية)املرحلة األولي 

...............................

...............................

...............................

...............................
. 

 ( دعوة األقربني)املرحلة الثانية 

............................

............................

............................
............................
........... 

 (اجلهرية املرحلة) املرحل الثالثة 

................................

................................

................................
........................... 

 زيد بن حارثة  -: .................................        خدجية بنت خويلد........................................... : 

 عثمان بن عفان -: ...................................         أبو بكر الصديق: ......................................... 

 الزبري بن العوام -: ..................................          علي بن أبي طالب: .......................................... 
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 احلبشة مكانا هلجرة املسلمني األوائل ؟ اختار الرسول: علل. 

 شر من الدعوة بعام احلزن ؟اتسمية العام الع: علل. 

 : أهم بنود صحيفة مقاطعة قريش لبين هاشم سجل  -

  إلي الطائف ؟  هجرة الرسول. 

 

 

 

 

 

 : أكمل العبارات التالية بالكلمات املناسبة -
 -------------------صلى اهلل عليه وسلم يوم الطائف هو  النيبأجار  الذيالرجل  .1

 -------------------هو  اإلسالمأشهر املتحنفني قبل  .2

 -------------------زوجات الرسول صلى اهلل عليه وسلم  أول .3

 -------------------الشام امسه  يف  تنبأ للرسول صلى اهلل عليه وسلم الذيالراهب  .4

 -------------------دار الندوة امسه  وانشأوحد مكة  الذي جد الرسول .5

 -------------------احلرب امسه  يفيرفع اللواء  الذي جد الرسول .6

 -------------------امتلك حق السقاية والرفادة امسه  الذي جد الرسول .7

 -------------------حفر بئر زمزم   أعاد الذيجد الرسول  .8

 .......................يسمى عام ( ص  ) ولد فيه الرسول  الذيالعام  .9

 ....................أسس دار الندوة يسمى  الذيزعيم قريش  .11

 .....................بعد وفاة جده عبد املطلب عمه ( ص ) كفل الرسول  .11

 ( : صحيفة املقاطعة ) الصحيفة األولي 

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

...................................................... 
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 .................سن الثانية عشرة هى  يفمع عمه وهو ( ص ) عمل بها الرسول  اليتاحلرفة  .12

 ..................................الشام يسمى  يفلعمه ( ص ) بشر بنبوة الرسول  الذيالراهب  .13

 ..................سن اخلامسة عشر هى  يفوهو ( ص ) شهدها الرسول  الذياحلرب  .14

 ..........................غار يسمى  يفألول مرة وهو يتعبد ( ص ) على الرسول  الوحينزل  .15

 ....................سرًا هو  اإلسالميةة من داره مقرًا للدعو( ص ) اختذ الرسول  الذي الصحابي .16

 ....................توفى فيه عمه وزوجته يسمى عام والذي( ص ) العام العاشر من بعثة الرسول  .17

  (وأهل يثرب يف العام احلادي عشر من الدعوة  بني الرسول لاللقاء األو) 

  فرق بني كل من: 

 ؟( بيعة احلرب ) أطلق علي بيعة العقبة الثانية : علل . 

 يف بيعة العقبة الثانية وضح دور العباس عم الرسول: 

  بنود بيعة العقبة الثانية وأذكر 13أقرأ الفقرة ااإلثرائية بالكتاب املدرسي ص . 

 بالدعوة من مكة إلي يثرب ؟ واالنتقالاهلجرة  قرر الرسول: مب تفسر . 

 اهلجرة النبوية املشرفة إلي يثرب

 (م 621) هـ  12بيعة العقبة األولي 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

 (م 621) هـ  12بيعة العقبة األولي 

......................................................................... 

......................................................................... 

.......................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 
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  باهلجرة إلي يثرب وضح موقف قريش عندما علمت بنبأ استعداد الرسول. 

  إلي يثرب هجرة الرسول خلص قصة. 

 اليت قامت بها هذه الشخصيات أثناء اهلجرة إلي يثرب  رأذكر األدوا: 

 

 أثناء اهلجرة ليثرب اليت واجهت الرسول  الصعوبات:  

 للهجرة دلة علي حسن تدبري الرسول أذكر األ : 

 واميانة بنصر اهلل دلة علي ثبات الرسول وضح األ : 

  سراقة إن توقف عن مطاردتة وميت حتقق هذا الوعد ؟ مباذا وعد الرسول. 

 ية التاليةخأكمل العبارات التاري : 
 

 

 

  

(ذات النطاقني)أمساء بنت أبي بكر  ▪

 عبد اهلل بن أريقط ▪

بن أبي بكر عبدا هلل ▪

علي بن أبي طالب ▪

 أبو بكر الصديق ▪



 -كمال الدين يوسف / إعداد أ –الفرتة األولي  –التاريخ اإلسالمي / الصف احلادي عشر األدبي /التوجيه الفين لالجتماعيات/اإلدارة العامة ملنطقة العاصمة التعليمية

 حييى علي.اشراف املوجه الفين أ

  : .......................................التاريخ         ....................  / .......................ماليو                                           

17 

 

  ( . صلي اهلل علية وسلم ) صف شعور أهل يثرب عند وصول النيب 

 
:طط يوضح السرية النبوية منذ نزول الوحي حتى اهلجرة إلي يثربخامل -

 

 

 أهمية مسجد قباء يف صدر الدولة اإلسالمية ؟: مب تفسر. 

 .؟( مسجد قباء ) وضح صفات القائد أثناء بناء أول مسجد يف اإلسالم  -

 ية التالية خعرف املفاهيم التاري : 

 اذكر أهم نصوص الصحيفة : 

 

 ........: املهاجرين 

.......................... 

........................ 

........................ 

......................... 

...................... 

 

 ........ األنصار 

.......................... 

........................ 

........................ 

......................... 

...................... 

 

 .........: يوم  بعاث

.......................... 

........................ 

........................ 

......................... 

...................... 

 

 ........: الصحيفة 

.......................... 

........................ 

........................ 

......................... 

...................... 

..........................

.......................... 
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  إلي املدينة)وضح موقف اليهود يف املدينة عقب هجرة الرسول. 

  السياسية واالجتماعية كقائد لألمة اإلسالمية أذكر أهم صفات الرسول.

[الوليدة وتنظيم عالقتها اخلارجية علي محاية الدولة اإلسالمية (عمل الرسول ]    -

 .يف جمال السياسة اخلارجيةأشرح جهود الرسول 

 بإنشاء السرايا ؟ قيام الرسول : بم تفسر. 

 : عرف املفاهيم التارخيية التالية  -

 .هل مهمة السرايا قتالية أم استطالعية ؟ -

 ( .هـ  2) وضح مهمة سرية خنلة  -

 ........: املهاجرين 

.......................... 

........................ 

........................ 

......................... 

...................... 

 

 حماية الدولة اإلسالمية 

 ...................... :السريــــــــــة

............................................... 

.............................................. 

................................................

. 

 ........................... :( هـ  2رجب ) خنلة  سريــــــــــة

.......................................................................... 

.......................................................................... 

........................................................................... 
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 من أعمال سرية بطن خنلة موقف الرسول. 

  هـ  2ما هو التشريع الذي نزلت به اآليات عقب سرية خنلة. 

 وضح كيف استغلت قريش حادثة سرية خنلة إعالميا ؟. 

  هـ إلي التصنيفات التالية 2صنف أسباب غزوة بدر الكربى: 

 األسباب السياسية

 األسباب االقتصادية

 

:السبب املباشر -

 

 اجلانب السياسي

 اجلانب االستطالعي

 اجلانب اللوجسيت

 اجلانب األسرتتيجي

 اجلانب اإلعالمي 

 خلص كيف دارت املعركة يف غزوة بدر وانتصار املسلمني. 

 موقف املسلمني 

 شـــقبيلة قري : 

 .هـ ؟ 2الذي سارية عليه النيب يف غزوة بدر   ما املبدأ -

 ( م  426) هـ املوافق  2رمضان  71( الكربى ) غزوة بدر   غزوات الرسول 
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وأعطيناك علي ذلك عهودنا ومواثيقنا علي السمع . لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق) 
 (. عك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك والطاعة فأمضي لما أردت فنحن م

 ....................................الصحابي اجلليل  العبارةقائل  -

 ...............................................................................: ...................املناسبة اليت قيلت فيها العبارة -

 ...........................................: .................................................................. ما داللة هذه املقولة -

............................................................................................................................................ 

 ..............................................: ................................................ماذا تعرف عن صاحب هذه املقولة  -

............................................................................................................................................ 

 .هـ 2خلص دور الشخصيات التالية يف غزوة بدر الكربى  -

أبا لبابة بن املنذر -

احلباب بن املنذر -

  هـ 2 الكبرىأستكمل الجدول التالي لغزوة بدر . 

 قبيلة قريش المسلمون األطراف

 القائد

 العدد/

ب
سبا

أل
ا

   

  

 

 

 

ج
النتائ

 

 

 

 

 

  هـ بالنسبة ليهود املدينة2نتائج غزوة بدر خلص: 

  وقوع غزوة احد بني الدولة اإلسالمية وقبيلة قريش ؟: علل. 
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  هـ 3استكمل اجلدول التالي لغزوة أحد . 

 قريش قبيلة املسلمون األطراف

 العدد/القائد

 النتائـــج

  ـ بالنسبة ليهود املدينةه 3أحد خلص نتائج غزوة: 

 .؟. هـ 3بطرد يهود بنو النضري من املدينة املنورة عام  قيام الرسول: مب تفسر -

 

 : انظر الشكل المقابل ثم اجب عن األسئلة التالية

 .هـ 1ماهي اخلطة العسكرية اليت اتبعها الرسول يف غزوة أحد   -

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

 ............................................................: من هو قائد الفرسان لقبيلة قريش -

 : حلل أسباب هزمية املسلمني  -

 :من غزوة أحد ةخلص الدروس املستفاد -

- 

 .يف غزوة اخلندق ما هي اخلطة العسكرية اليت وضعها الرسول ¤
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 .أذكرها. صاحب فكرة اخلندق ناحية تنظيمية  ¤

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 (.اخلندق ) التالية يف غزوة األحزاب  واألطراف وضح دور الشخصيات 

 

 

  

 هـ 1عام ( األحزاب ) لغزوة الخندق  استكمل جدول المقارنة التالي . 

 قبيلة قريش وحلفائها الدولة اإلسالمية األطراف
 القائد

 العدد/

األسباب
  

النتـ
ــائج

 

 وحلفائها يف العام اخلامس اهلجري لفظأطلق علي املواجهة بني الدولة اإلسالمية وقريش : علل: 

 غزوة اخلندق

 غزوة األحزاب

  هـ5غزوة اخلندق  بعد انتهاءيهود بنو قريظة الرسول من وضح موقف. 

 ص في المخطط التالي بما درستأستكمل الناق : 
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 ي أمام العبارات التاليةخضع املصطلح التاري : 
 )                           (يف املدينة بعد اهلجرة                                    ( ص ) أول عمل قام به الرسول  -1

 )                           (            لتنظيم احلياة يف املدينة                       ( ص ) قوانني وضعها الرسول  -2

 )                           (              نود بقيادة احد الصحابة     فرقة من اجل -3

                            )                            (                        سرية قادها عبد اهلل بن جحش ملعرفة إخبار قريش                

حلق بهم  ون واألنصار ومنراجهامل معهها إلي مكة املكرمة وخرج جينة متوددس من اهلجرة خرج الرسول من املايف العام الس] 

 . ابقة أجب عن األسئلة التالية يف ضوء العبارة الس            [ من العرب 

 

  (ول متجها إلي مكة يف العام السادس اهلجري معتمرا وليس غازيا خرج الرس )دلل علي صحة العبارة .

 

  ببيعة الرضوان ؟ يف العام السادس اهلجري ملاذا مسيت مبايعة املسلمون للرسول. 

 

رضي اهلل عنة) إخالء قريش سبيل الصحابي عثمان بن عفان : علل  -

 .هـ  1صلح الحديبية 

 

 (:الشجرة)بيعة الرضوان 
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    [نظر الرسول وحكمته السياسيةبعد الشرط الرابع من صلح احلديبية دليل علي   يعترب قبول الرسول ] 

 أدلة صحة العبارة السابقة ذكرا. 

 .هـ6توقيع صلح احلديبية : ما النتائج املرتتبة علي  -

 .    وضح موقف احلكام من رسل ورسائل الرسول 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 . الرسل إلي امللوك واألمراء واحلكام يف العام السابع اهلجري ؟إرسال النيب : علل -

 العربيةمراحل توحيد شبة اجلزيرة 
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 : علي خريطة شبة اجلزيرة العربية وزع الرموز التالية يف مكانها الصحيح

1.  (O   )                     مملكة احلبشة 

 عمـــان(    -)  .2

 اليمـــن(   ¤)  .3

 مملكة الغساسنة(  #)  .4

 (احلرية ) مملكة املناذرة ) + (   .5

 مصـــر) /// (  .6

 منطقة اليمامة (   †)  .7

 مملكة البحرين (  ‡)  .8

 الدولة الفارسية (   &)  .9

 الدولة الرومانية (  ÷ )  .11

  استكمل اجلدول التالي
 :راحل توحيد ببة اجلزيرة العربيةالذي يوضح امل

 النتائج األسباب األطراف الغزوة

غزوة 

خيرب 

 هـ7

غزوة 

مؤتة 

 هـ 8

فتح 

مكة 

 /هـ 8

غزوة 

حنني 

 /هـ 8

غزوة 
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تبوك 

 هـ9

بيان 

الرباءة 

 هـ9

 تزايد خطر اليهود علي الدولة اإلسالمية ؟: مب تفسر. 

 . أهمية غزوة حنني ؟: مب تفسر -

 وقوع غزوة مؤتة يف العام السابع اهلجري ؟: علل: علل . 

 
 علي رأس اجليش اإلسالمي حنو حصون خيرب يف العام السابع اهلجري ؟الرسول  توجه: مب تفسر. 

 
 أهمية غزوة تبوك يف العام التاسع اهلجري ؟: مب تفسر . 

 
  يف العام الثامن اهلجري لفتح مدينة مكة ؟ التوجه  قرر الرسول: مب تفسر . 

 
 ها يف العام الثامن اهلجري؟التوجه إلي مكة لفتح موقف قبيلة قريش عندما علمت بنية الرسول وما ه . 

 
  هـ 8فتح مكة وضح كيف تم. 
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 .دليل علي مساحة الرسول[ من أهل مكة يوم الفتح  موقف الرسول] 

  هـ 9بيان الرباءة: 

 

 

- 

 .هـ 01للمسلمني يف حجة الوداع  اذكر أهم وصايا الرسول -

- 

- 

 

 

 

 

 

  

  

- 



 -كمال الدين يوسف / إعداد أ –الفرتة األولي  –التاريخ اإلسالمي / الصف احلادي عشر األدبي /التوجيه الفين لالجتماعيات/اإلدارة العامة ملنطقة العاصمة التعليمية

 حييى علي.اشراف املوجه الفين أ

  : .......................................التاريخ         ....................  / .......................ماليو                                           

28 

 

 

  

 : لكلمات املناسبةالتالية با أكمل العبارات

 -------------------اجلليل صاحب فكرة اخلندق امسه  الصحابي( 1)

 -------------------جيش لقتال الروم امسه  يفأرسله الرسول  الذي الصحابي (2)

 -------------------قام مبكيدة بني اليهود واملشركني يوم اخلندق هو  الذي الصحابي( 3)

 -------------------صلح احلديبية امسه  يفرئيس وفد املشركني ( 4)

 -------------------الرسول ليفاوض قريش قبل الصلح امسه  أرسله الذي الصحابي ( 5)

 -------------------هـ امسه  3غزوة احد   يفقائد خيالة املشركني ( 6)

 -------------------عقبة الثانية هو البيعة  يفكان له دور كبري  الذيعم الرسول  ( 7)

 -------------------أمسه ليعلم أهل يثرب القرآن  النيبأرسله  الذي الصحابي ( 8)

 -------------------يوم اهلجرة  النيبفراش  يفنام  الذي الصحابي ( 9)

 -------------------طارد الرسول يوم اهلجرة هو  الذيالرجل  ( 11)

 -------------------يوم اهلجرة قامت به سيدة امسها  اإلخبارمهمة نقل  ( 11)

 -------------------هلجرة قام به رجل امسه مهمة دليل الرسول يوم ا ( 12)

 -------------------مهمة دليل الرسول يوم اهلجرة قام به رجل امسه  ( 13)

 -------------------صلى اهلل عليه وسلم يوم الطائف هو  النيبأجار  الذيالرجل  ( 14)

 -------------------مكة امسه  يف اإلسالميةكانت داره مقرًا للدعوة  الذي الصحابي( 15)

 .....................رجاًل من يثرب مسى عام بيعة  12اسلم فيه  والذيعشر من البعثة  الثانيالعام  ( 16)

 ......................إىل يثرب ليعلمهم دينهم هو ( ص ) أرسله الرسول  الذي الصحابي ( 17)

 ...........................اهلجرة هو  يف( ص ) الزم الرسول  الذي الصحابي ( 18)

 ..................اهلجرة يسمى  إثناءوصاحبه ( ص ) الرسول  إليه أوى الذيالغار  ( 19)

 ........................هجريًا تسمى  1سنة  اإلسالم يفكانت سرية خترج  ( 21)

 ..........................هجريًا تسمى غزوة  2رمضان سنة  17 يفقامت  اليتالغزوة  ( 21)
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 ...................................غزوة احد هو  يفقائد قريش  ( 22)

 ........................شبه اجلزيرة العربية هى  يفشهدت إنهاء قوة اليهود  اليتالغزوة  ( 23)

 ......................هجريا يسمى  5صاحب فكرة حفر اخلندق عام  الصحابي( 24)

 .........................غزوة  يفثقيف وهوازن  قبيليتحارب املسلمون ( 25)

 ...........................كانت غزوة ( ص ) آخر غزوات الرسول ( 26)

 ....................هو مؤتةغزوة  يفجيش املسلمون  أنقذ الذي الصحابي( 27)

                      .................يف املدينة بعد اهلجرة ( ص ) أول عمل قام به الرسول ( 28)

 .................املدينة  تسمي  لتنظيم احلياة يف( ص ) قوانني وضعها الرسول ( 29)

            ............تسمي  فرقة من اجلنود بقيادة احد الصحابة ( 31)

                                          ...............تسمي سرية قادها عبد اهلل بن جحش ملعرفة إخبار قريش  ( 31)

 ............( ص ) غزوة قام بها املسلمون بسبب عدوان الغساسنة عليهم وقتلهم رسول النيب ( 32)

             ..............يسمي عام م هجريًا  ( ص)بيان أصدره الرسول( 34)

 : أختر اإلجابة الصحيحة بوضع خط تحت الكلمة الصحيحة -

     اإلسالميةتدل على اى مراحل الدعوة ( " وأنذر عشريتك األقربني ) قوله تعاىل   -1

 (ـ الثانية ـ الثالثة  األوىل)                                         

 بقيادة سرية خنلة هو( ص ) كلفه الرسول  الذي الصحابيـ  2

 (أبو بكر الصديق ـ على ابن أبى طالب ـ الزبري ابن العوام ـ عبد اهلل بن جحش )                                         

 شهيدًا 71هزم فيها املسلمون وسقط منهم فيها  اليتـ الغزوة  3

 (در ـ أحد ـ اخلندق ـ خيرب ب)                                        

 طردها املسلمون من املدنية بعد غزوة أحد  اليتـ القبيلة اليهودية  4

 (النضري ـ قريظة  بيناألوس ـ اخلزرج ـ )                                       

 تسمىهجريًا  6مقتل عثمان بن عفان عام  إشاعةبعد انتشار ( ص ) بايعها للرسول  اليتـ البيعة  5

 (ـ العقبة الثانية ـ الرضوان ـ الفتح  األوىلالعقبة )                                       

 هجريًا(  9ـ  8ـ  7ـ  6)   شبه اجلزيرة كانت عام يفقوة اليهود  إنهاءشهدت  واليتـ غزوة خيرب  6  

            هجريًا            8شهدت استشهاد قادة املسلمني عام  اليتـ الغزوة  7

 (ـ حنني ـ تبوك  مؤتةخيرب ـ )                                    

 (  11ـ  9ـ  8ـ  7) عام                                               ( ص ) الرسول  ـ كانت تبوك آخر غزوات 8

 أثناء ( ص ) هذه املقولة قاهلا الرسول ....... " تلقوا ربكم  أنعليكم حرام إىل  وأموالكمأيها الناس إن دمائكم " ـ  9
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 (غزوة حنني ـ حجة الوداع ـ فتح مكة ـ صلح احلديبية )                            

 هجريًا(  14ـ  13ـ  12ـ  11ـ  11)                 هو ( ص ) توفى فيه الرسول  الذيـ العام  11

-  

 

 الشتاء والصيف  رحليتمن سن  أولاحلرب ـ  يفحفر بئر زمزم ـ توىل اللواء  أعادتوىل السقاية والرفادة ـ أسس دار الندوة ـ 

 عبد املطلب هاشم عبد مناف عبد الدار قصي

     

  الوحيبناء الكعبة   ـ  نزول  إعادةمن السيدة خدجية    ـ ( ص ) املولد الشريف     ـ    حرب الفجار   ـ زواج الرسول 

 م 596 م 611 م 571 م 615 م  581

     

 ـ :  التاليـ أكمل اجلدول  -

   غزوة خيرب صلح احلديبية   غزوة بدر الغزوة

 هجريا 8   هجريا 5 هجريا 3  العام
 هجريًا 11

 
 : أستكمل اجلدول التالي  مما درست -

 النتائج األسباب الغزوة

  خيرب يفتصفية جتمعات اليهود  

   مؤتة

مصاحل قبائل الشمال على اجلزية   

 وجنب الروم عن مواجهة املسلمني

 

 ـ:وضع الرقم فى املكان املناسب ( أ ) ما يناسب اجملموعة ( ب ) اخرت من اجملموعة 

 (ب ) اجملموعة  الرقم (أ ) اجملموعة 

 عينهـ اسلم ووضعه على  1  ـ كسرى ملك الفرس

 ـ مزق كتاب الرسول 2  ـ النجاشى ملك احلبشة

 ـ هدد بغزوة املدينة املنورة  3  ـ أمري الغساسنة
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 ـ مل يسلم ولكنه أكرم وفادته  4  

 

 

 

 

 : أذكر عمال تاريخيا للشخصيات التالية 

 أهم األعمال التارخيية الشخصية

 قصي بن كالب

 عبد الدار 

 عبد مناف

 هاشم بن عبد مناف

 عبد املطلب بن هاشم

أبو طالب بن عبد 

 املطلب

 العباس بن عبد املطلب

 العباس بن عبد املطلب

 محزة بن عبد املطلب

 عبد اهلل بن جدعان
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 ورقة بن نوفل

 زيد بن حارثة 

 عثمان بن عفان

 الزبري بن العوام

 علي بن أبي طالب 

 خدجية بنت خويلد

 املطعم بن عدي

 مصعب بن عمري 

 أبو بكر الصديق

 عبد اهلل بن جحش

 سعد بن معاذ

 أبو سفيان بن حرب 

 خالد بن الوليد

 النجاشي ملك احلبشة 

 كسري ملك فارس

 سهيل بن عمرو 

 


