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 ) ابوجعفر المنصور (              بنى مدينة بغداد واتخذها مركزا للخالفة -35

 معتصم () ال                                                   مراءابنى مدينة س -36

 ) الظاهر بيبرس (        الدولة العباسية مرة اخرى فى مصرقام بأحياء  -37

 ) المعتصم (                                                 مدينة عمورية فتح  -38

 ( المغول)                      في بغدادالخالفة العباسية   باسقاط  قاموا -39

 ( عمر بن الخطاب)          ىالى واليات لكل منها وال لةالدو قام بتقسيم -40

 ) الخليفة (فرد من أفراد االمة ليس له مميزات  هو والرعية سواء امام القانون -41

 ) ديوان الجند (   يختص بأسماء الجنود وما يخص كاًل منهم من عطاء  -42

 الخراج ( ) ديوان      زراعية         يختص بجمع ضرائب االرض ال -43

 يختص بمراسالت الخليفة الى الوالة                    ) ديوان الرسائل ( -44

 يختص بجمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين        ) ديوان الصدقات ( -45

 يختص بأمور اهل الذمة                                    ) ديوان الجهبزة ( -46

 ) ديوان االحداث (                                      يختص بجرائم األطفال -47

 )الحسبة( الى السلوك السليموتوجيههم وظيفة يقوم صاحبها بارشاد الناس  -48

 ) المحتسب (                   يكتشف البضائع الفاسدةيمشى فى االسواق  -49

 ) الشرطة (        جند يستعين بهم الخليفة او الوالى لحفظ االمن والنظام -50

 قام بتعيين قاضى لكل والية                             ) عمر بن الخطاب ( -51

 قيام بتنظيم الجيش                                         ) عمر بن الخطاب ( -52

 انشأ بيت المال                                           ) عمر بن الخطاب ( -53

 ) الزكاة ( والمحتاجين لمساعدة الفقراء األغنياء علىمن المال فرضه اهلل  لغمب -54

 ) الخراج (                           الزراعية ضريبة تفرض على األرض -55

 ) الزكاة (ركن من اركان االسالم فرضت على كل مسلم قادر             -56

 ) الجزية (                                الذمة مبلغ من المال كان يؤخذ من -57

 ور ( عش) ال               مسلمينلالتجارغيرابضائع ضريبة تفرض على  -58

 وذهب  على كل ما يخرج من باطن االرض من معادن  ضريبة تؤحذ -59

 ) الركاز (                                                            وفضة ونحاس     

 ) الغنيمة (    غنائم فى فتوحاتهم االسالميةيحصل علية المسلمون من  ما -60

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  -اسس قيام الحضارة االسالمية : -1

 اهتمامها بالعلم  -2ارتباطها بالدين االسالمى                 -1

 انفتاحها على الثقافات االخرى  -4استنادها على قواعد اخالقية              -3

 محافظتها على اللغة العربية -5                             

  -مصروفات بيت المال : -2   

 الدولة  دفع رواتب موظفي -1

 الصحية والتعليمية  بناء المؤسسات -2

 بناء المؤسسات االجتماعية  -3

 الزراعية والصناعية و التجارية  انشاء المؤسسات -4

 الجيوش واالسطول  االنفاق على -5

 واعطائهم حقهم من بيت المال اية الفقراء والمساكين والمحتاجينرع -6

 

 

 
 

 -التالية صحيحة أم خطأ  : السؤال األول : حدد ما إذا كانت العبارات

 صح         .لدين هللا الفاطمىأول الخلفاء الفاطميين في مصر هو الخليفة المعز  -1
 

 صح                 رخاء وتقدم. هلل عصر المعز لدينكان عهد الخليفة الفاطمي  -2
 

 خطا                    تدهورت أحوال مصر الثقافية والفكرية في عهد الفاطميين. -3
 

 خطا                                بدأت الدولة الفاطمية في والية تونس الحالية. -4
 

 صح                     أنشأ جوهر الصقلي الجامع األزهر لنشر المذهب الشيعي. -5



 

 

 
  -السؤال الثاني : أكمل العبارات االتية :

 الفاطمي.. المعز لدين هللافتح الفاطميون مصر في عهد الخليفة  -1

 لقاهرةاكان مركز الخالفة الفاطمية في مصر مدينة  -2

 .المذهب الشيعى. لنشرشرع جوهر الصقلي في بناء الجامع األزهر  -3

 نجح في فتح مصر. .جوهر الصقلى المعز لدين هللا جيشًا بقيادة  أرسل الخليفة الفاطمي -4
 

 السؤال الثالث بم تفسر 

 اهتمام الفاطميين بفتح مصر ؟-1

 لتمتعها بالعديد من الثروات –قربها من بالد الشام و الحجاز    -الهمية موقعها الجغرافى و السياس ى 

 ظهور الدول املستقلة في مصر ؟ -2

 باسيين في بداية العصر العباس ى الثاتى ضعف الخلفاء الع

 استعانة الخلفاء العباسيين بعناصر غير عربية في الحكم 

 الخالفة العباسية موقع مصر وبعدها عن مركز  

 ؟إنشاء الفاطميين للجامع األزهر. -3
 ليكون مركزا لنشر المذهب الشيعى في مصر 

 ؟ ضعف الدولة الفاطمية في أواخر عهدها.-4 
 ف الخلفاء الفاطميين وتنازع الوزراء على الحكمبسبب ضع

 

  
 

 -السؤال األول : حدد ما إذا كانت العبارات التالية صحيحة أم خطأ  :
 
 صح            قام صالح الدين األيوبي بتحويل مصر من المذهب الشيعي إلي المذهب السني.  -1
 خطاارد قلب االسد                    وريتش بين صالح الدين   م. 1129عقد صلح الرملة عام - 2
 صح                          كانت شجرة الدر أول امرأة تتولى الحكم في عصور مصر اإلسالمية.-3
  
 
 



 

 

 

 السؤال الثاني : اكمل :
 كردىمن اصل مؤسس الدولة االيوبية  -1
  حطينانتصر صالح الدين علي الصليبيين في موقعة  -2
 دمشقين ودفن بمدينة توفي صالح الد -3
 مسرحاً للحروب الصليبية. الشامبالد كانت  -4
 نور الدين محمودفي شبابة التحق بجيش صالح الدين األيوبي  -5
 م.  1192مع ريتشارد قلب األسد سنة  لرملةاعقد صالح الدين صلح  -6
  عماد الدين زنكىاسترد امارة الرها من الصليبيين  -7
 تصدى للحملة الصليبية الثانية نور الدين محمود  -8
 جزاء مااقترفه في حق الحجاج المسلمين رناط قتل صالح الدين حاكم حصن الكرك ا -9
 واطلق سراحه   ملك بيت المقدسبعد معركة حطين عفى صالح الدين عن  -10
 ين على وحدة البالد بعد صالح الدين وتصدى للصليبي لعادلحافظ الملك ا -11
  الصالح نجم الدين ايوبتولت شجرالدر حكم مصر بعد و فاة الملك  -12
 الصليبيين من دمياط  الكاملطرد الملك  -13
 توران شاهانتهت الدولة االيوبية عندما دبر امراء المماليك مؤامرة للتخلص من السلطان  -14

    

 

 
 
 
 -حة أم خطأ  :السؤال األول : حدد ما إذا كانت العبارات التالية صحي

 صح     ساعد تحول طريق التجارة عبر مصر إلي طريق جديد علي انهيار دولة المماليك. -1
 خطا                                                .أول حكام مصر من المماليك الظاهر بيبرس -2
 صح                     من الصليبيين                    السلطان خليل بن قالوون عكا  رداست -3
 خطا                                            أتخذ الظاهر بيبرس بغداد مقراً للخالفة العباسية. -4

      
 لالسؤال الثاني : اكم

  عزالدين ايبكأول سالطين المماليك في مصر هو  -1
  سيف الدين قطزنجح في هزيمة المغول في موقعة عين جالوت  -2
  الناصرية المدرسةبينما أشأ السلطان الناصر محمد  مسجد الظاهرأنشأ الظاهر بيبرس  -3
 م.  1258علي بغداد وقتل آخر الخلفاء العباسيين بها عام  المغولاستولي  -4
 وتحولت الى والية عثمانية  العثمانى سليم االوليد السلطان انتهت دولة المماليك علي  -5



 

 

 
 
 
 
 

  سالمية على مجموعة من األسس كفلت ألفراده مجموعة من الحقوق فانه مجتمعقامت الدولة اإل -
 

 بحرية العقيدة .  –بمبدأ الشورى ويحرص على تطبيقها في جميع مجاالت الحياة  : يؤمن -1

 بين الناس بسبب اللون او الجنس او الدين . : ال يفرق -2

 .الناس متحابين مسلمين او غير مسلمين  فيه يتعايش -3
 

 -: الدعائم التي يقوم عليها المجتمع اإلسالمي -
 

 
هو مبدأ إسالالمي يقالوم علالى استشالارة أهالل العلالم والصالالح والتقالوى فالي األمالور السياسالية واالقتصالادية  : تعريفه

 وغيرها للتعرف على آرائهم . 

 أو شاب أو شيخا .  وقد تكون امرأة –وقد يكونوا ممثلين للشعب  –: قد يكونوا الناس جميعهم  أهل الشورى

 األمانة .  –التقوى  –الصالح  –العلم  –العدالة  : ويشترط فيهم
 
 
 

 
 : واجبات الخليفة -
 الحفاظ على األمن والنظام . -2إقامة العدل بين الناس .                   -1
 المحافظة على موارد الدولة . -4الدفاع عن الدولة والدين .                   -3
 حسن اختيار الموظفين والوالة المشهود لهم بالصالح والتقوى . -5

 :  حقوق الخليفة -
  توفير سبل المعيشة. -5–تقدين النصيحة له  -4–الطاعة  -3–المشورة  -2–السمع  -1
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 حرية العقيدة والمساواة بين المسلمين والذميين  -2المساواة بين الناس أمام القانون .        -1
 لمساواة بين الرجل والمرأة . إال ما استثناه الدين ومنها عدم وجوب الجهاد للمرأة واختالف المواريث . ا -1

 
حث اإلسالم على التعايش مع اآلخرين فالي تسالامح فكالان المساللمين اكثالر النالاس رحمالة وبالرا وتسالامحا للالبالد التالي 

المساللمين أنفسالهم . وقالد  الرب الرسالول    فتحوها ومع كل الطوائف واألجناس والالذين تمتعالوا بواجبالات وحقالوق
 صلى هللا عليه وسلم   واصحابة من بعدة اكبر األمثال في التسامح . ) فتح مكة ( .

 
  -لقد أعطت الشريعة اإلسالمية اإلنسان حريته الكاملة فمنها : -
 
 خرين .: وتعطي للفرد الحق في التصرف في أمواله وامالكه دون تدخل من اآل الحرية المدنية -أ
 : وتعطي للفرد حرية العقيدة . الحرية الدينية -ب
 : بشرط أال تصطدم مع نصوص الكتاب والسنة . الحرية الفكرية -ج
 

 
 

الحكم .  ومعناه سلطة kratesومعناه الشعب و  demosوهي كلمة يونانية مكونة من لفظين هما  :تعريفها 

لنفسه او حكم الشعب بالشعب من خالل مجموعالة مختالارة مالن  والديمقراطية في مفهومها العالمي هي حكم الشعب
 أفراده 

 -: مبادئ قيام الديمقراطية
 
: تالؤمن الديمقراطيالة بحريالة التعبيالر بشالرط أال يتعالارر مالع حريالات اآلخالرين وعالدم حرية التعبير عن الرأي  -1

 إلحاق ال رر بمصالحهم وتقبل الرأي األخر .

 تحث الديمقراطية كل فرد على القيام بمسؤولياته أمام نفسه واآلخرين . : المسئولية الفردية والجماعية -2

: تمنح الديمقراطية المساواة بين أفراد المجتمع فال فرق بين األقلية واألغلبية او التفرقة  المساواة السياسية -3
 على أساس اللون او الجنس او الدين .

 فالرق بالين األديالان وال األجنالاس فالكالل لاله الحالق فالي التعالايش : يتعايش أفراد المجتمع مع بع هم فال التعايش معا
 يتعدى أحدهم على حقوق األخر . وهذا المبدأ اقره اإلسالم بأمن وأمان فال 

 
 

 


