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 معناها الكلمة معناها الكلمة

 الضعف× القوة   ةالفتو المحرق الالفح

 يدخل بقوة –يخوض  يقتحم الشجاعة الجرأة واإلقدام

 تشاؤما  ×  تبركا     تيمنا   أماكن الهالك مخاطر

 محاربة بالسيف مبارزة وصلوا للغاية فيه )ج( أبواع لهم باع

 يتجنب يتحاشى قتال نزال

 هزيمة قهر مكان )ج( بقع بقعة

 أشراف أضعفه×  قوته   أشده
وضيع × م( شريف  أكابر )

 حقير

 تتكرر تتردد سمعها طرقت سمعه

 يجهل×  يفهم   يعى فّرط وترك× تمسك ودخل   اعتنق

 صغر×  كبر   نما كبر وصار شابا شب عن الطوق

 أحرار )م( طليق طلقاء جسمه كيانه

 أعداء )م( خصم خصوم انطلق وأصبح راح

 شك× ثقة  يقين كفر وتكذيب× تصديق  إيمان



 

 

 

 اجتهد أبلى
منقطع 

 النظير
 ال مثيل له

 دفع وساق حدا اإلصابة والهزيمة لهم . النيل منهم

 كفاءة مهارة غيره من عداه

 أضعفه× قوته  أشده عادية× نادرة  خارقة

 

 أين ولد عقبة ؟وفى أى بيئة وعلى أى أرض نشأ؟  -س

 وجوها المحرق . ولد عقبة فى شبه الجزيرة العربية في مكة تحت شمس الصحراء المحرقة ●

 فى البيئة التى ينشأ فيها الرجال أشداء أقوياء . ●

 على األرض التى يقتحم أهلها المخاطر ويصنعون البطوالت . ●

    فى المجتمع الذى ال يعتز إال بالفتوة والقوة  ●

                       ما اسم والد عقبة ؟ -س

 نافع بن عبد القيس الفهرى  -ج

 أبوه بهذا االسم ؟          لماذا سماه -س

 تبركا بهذا االسم الذى يطلق على عدد من فرسان قريش األقوياء. -ج

 متى ولد عقبة ؟                           -س

 ولد قبل هجرة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( بسنة واحدة . -ج

 لماذا هاجر الرسول )صلى هللا عليه وسلم( من مكة إلى المدينة ؟ -س

 بية العر ليتحاشى أذى المشركين وليفتح صفحات جديدة لإلسالم فى بقعة أخرى من أراضى الجزيرة -ج

 ما أول كلمات سمعها الطفل الصغير ؟ ولماذا ؟ -س

 . ألن والده كان من السابقين األولين فى اإلسالم "والفتح ,والغزو , الجهاد "كلمات  -ج

 ؟ كيف كانت هذه الكلمات تتردد على شفتيه -س

 تتردد كما تتردد على شفتى كل من آمن باهلل ورسوله  -ج

                               متى فهم عقبة هذه الكلمات ؟ -س

 عندما جاوز مرحلة الصغر . -ج

 ماذا سمع عقبة عندما بلغ التاسعة من عمره ؟ -س



 

 

 

سامح ية وتلجزيرة العربسمع أن النبى )صلى هللا عليه وسلم( دخل مكة فى جيش يضم خيرة أبناء ا -ج

 مع خصومه وقال لهم )اذهبوا فأنتم الطلقاء( .

 ؟تحدث عن موقف النبى )صلى هللا عليه وسلم( مع خصومه يوم فتح مكة وعلى أى شيء يدل  -س

 ص(وهذا يدل على رحمة الرسول ),  " اذهبوا فأنتم الطلقاء" تسامح مع خصومه وقال لهم  -ج

 أبطال المبارزة ؟ ماذا فعل عقبة ليكون من  -س

 . "عمرو بن العاص"وأعانه على ذلك  ,تدرب مع الشباب المسلم على حمل السالح  -ج

 ما هو دور عمرو بن العاص فى تربية عقبة ؟ وما صلة القرابة بينهما ؟ -س

د أعداء وبهم ضكان كثيرا  ما يلتقى به ويسمع منه قصص البطولة التى يقوم بها المسلمون أثناء حر  -ج

 كان ابن خالته .  , هللا

 ما الذى كان يعتقده عمرو بالنسبة لعقبة ؟ ولماذا ؟ -س

ائقة مهارة ف ويبدى أنه سيكون بطال  من أبطال اإلسالم . ألنه إذا بلغ مبلغ الشباب راح يجيد المبارزة -ج

 فيها .

 دخل عقبة امتحانين فما هما ؟ وهل نجح فيهما ؟ -س

 ا واجتهد فى فتحهما .فتح مصر والشام . نجح فيهم -ج

 ما الذى دفع عمرو الختيار عقبة فى فتح مصر والشام ؟ -س

 مهارة عقبة الحربية هى الدافع الختيار عقبة وثقته فيه  -ج

 أثمرت تربية عمرو بن العاص لعقبة ثمرتها المرجوة فى فتح مصر والشام وضح ذلك . -س

وقد  اء هللابها المسلمون أثناء حروبهم ضد أعدكان يلتقى به ويسمع منه قصص البطولة التى يقوم  -ج

 ظهر ذلك فى فتح مصر والشام حيث أبلى عقبة فى فتحها بالء حسنا  .

 ما أثر انتصار عمرو بن العاص على الروم ؟         -س

 ارتفعت راية اإلسالم ودخل الناس فى دين هللا أفواجا  . -ج

أبطال  يمأل كل ذرة فى كيانه، وأحب أن يكون مننما )عقبة( وحب الجهاد يجرى فى عروقه، و"  -س

عمرو فسه )نالمبارزة, فتدرب مع الشباب المسلم على حمل السالح، وأعانه على إشباع هذه الرغبة فى 

 ."بن العاص(



 

 

 

 ؟«المبارزة»؟ وما معنى: «نما») أ ( ما مضاد: 

 .م ومصر. وضح ذلك) ب ( كان )عمرو بن العاص( بعيد النظر عندما اختار )عقبة( لفتح الشا

 ) جـ ( ما الذى فعله )عقبة( عندما بلغ مبلغ الشباب؟

 ال؟ق من جمماذا ترى فى التعبير الساب«. حب الجهاد يجرى فى عروقه ويمأل كل ذرة فى كيانه») د ( 

 ) أ (  -ج

 صغر.«: نما»مضاد  -

 البروز إلى العدو، ومنازلته بالسيف.«: المبارزة»معنى  -

د أن يعتق بن العاص( بعيد النظر عندما اختار )عقبة( لفتح الشام ومصر؛ فقد كان ) ب ( كان )عمرو

قة هارة فائميبدى )عقبة( سيكون بطال  من أبطال اإلسالم، فهو إذ بلغ مبلغ الشباب راح يجيد المبارزة, و

ن العدو م نالوفيها, وقد كان )عقبة( عند حسن الظن، فقد أبدى قوة خارقة ال مثيل لها فى فتح الشام، 

 كما كان له دور واضح فى فتح مصر، وهزيمة الروم.

 ) جـ ( عندما بلغ )عقبة( مبلغ الشباب انطلق يجيد المبارزة، ويبدى مهارة فائقة فيها.

ا هاد دم  تصوير جميل, فقد تخيل الج«: حب الجهاد يجرى فى عروقه، ويمأل كل ذرة فى كيانه») د ( 

 لى قوة إيمانه، وحبه الشديد للجهاد.يجرى فى عروق )عقبة(, مما يدل ع

 أظهر )عقبة( فى فتح الشام مقدرة خارقة. -س

 أظهر )عقبة( فى فتح الشام مقدرة عظـيمة. أى التعبيرين أجمل؟ ولماذا؟

 التعبير األول أجمل؛ لداللته على التفوق البارز والمقدرة التى ال تجارى -ج

, منهم والنيل األعداء صفوف اقتحام فى خارقة مقدرة أظهرو حسن ا، بالء   الشام فتح فى( عقبة) أبلى»-س

 .«النظير منقطع بنجاح أداه وقد, الجهاد فى له امتحان أول هذا وكان

 (؟ النظير منقطع: )بقوله المراد وما ؟(خارقة) مضاد وما ؟(أبلى) مرادف ما(  أ) 

 ر؟ومص الشام لفتح( عقبة) الختيار( العاص بن عمرو) دفع الذى ما(  ب) 

 .ذلك ضحو. ومصر الشام فتح فى المرجوة ثمرتها( عقبة) لـ( العـاص بن عمـرو) تربية أثمرت(  جـ) 

 .اجتهد(: أبلى) مرادف -



 

 

 

 .عادية(: خارقة) مضاد -

 .شبيه وال له مثيل ال أنه(: النظير منقطع: )بقوله المراد -

ا) أن هو: رومص الشام لفتح( عقبة) الختيار( العاص بن عمرو) دفع الذى(  ب)   فى اثق او كان( عمر 

 .فيها ومهارته, الحربية قدرته

 .حسن وبالء فائقة، شجاعة من( عقبة) أظهره فيما ذلك يتضح(  جـ) 

 ميالده وبعد. قريش وبين وسلم عليه هللا صلى النبى بين أشده على يومئذ والصراع الطفل ولد» -س

 صفحة فتحولي المشركين؛ أذى ليتحاشى المدينة؛ إلى مكة من وسلم عليه هللا صلى النبى هاجر بِسنة

 .«العربية الجزيرة أراضى من أخرى بقعة فى لإلسالم جديدة

 .إنشائك من جمل فى «أخرى» وجمع ،(أشده) ومضاد ،(يتحاشى) معنى هات(  أ) 

 المدينة؟ إلى مكة من وسلم عليه هللا صلى النبى هاجر لماذا(  ب) 

 ولماذا؟ صغير؟ وهو( عقبة) عسم طرقت كلمات أول ما(  جـ) 

 .«األشرار صحبة العاقل يتجنب». يتجنب: «يتحاشى» معنى -

 .«يقنعنى ال اآلراء أضعف». أضعفه: «أشده» مضاد -

ا الريف فى سأقضى».  وأُْخريات, أَُخر: «أْخرى» جمع -  «.(أخريات أو) أخر أيام 

 صفحة ليفتحو المشركين، أذى ليتجنب ينة؛المد إلـى مكة مـن وسلم عليه هللا صلى النبى هـاجر(  ب) 

 .أخرى بقعة فى لإلسالم جديدة

 ألن ؛(حوالفت والغزو، الجهاد،: )كلمات هى صـغـير، وهو ،(عـقبة) سمع طرقـت كلـمات أول(  جـ) 

 .شفتيه على تترّدد الكلمات هذه وكانت اإلسالم، فى األولين السابقين من كان والده

 
 

 معناها الكلمة معناها الكلمة



 

 

 

التى يضرب بعضها  المتالطمة إقليم فى شرق ليبيا برقة

 الهادئة×بعضا

 قلبه وفكره باله إعجابه بمنظر البحر روعة

 ناحية ج. جهات جهة جماعات م. فوج أفواجا

 ينفر× يحب  يعشق صاحبه ج. رفقاء رفيقة

 المقصود تونس إفريقية دخول خوض

 آبادنهائيا ج.  األبد إخراج وطرد إجالء

 تتعرف تستطلع تتحرك تنبض

نسبة إلى البربر وهم سكان  البربرية أفضلهم خيار الجنود

 المغرب

 الحكام الرومان الحكم البيزنطي ينتقلون بال استقرار يتجولون

 رضاهم× غضبهم  استياءهم يغضبون يتذمرون

 تضمن تكفل يأخذونها يتقاضونها

 تأخذ تنهب تهجم تغير

 كل ما ينتفع به متاع هاما عند ما لديها

 اشتعلت شبت خضع وأطاع× عصى وخالف تمرد

 

 
 

 س: ما الذى كان يشغل فكر عمرو بن العاص وهو على شاطئ البحر؟

مان ج: أنه قد انتصر على الروم فى الشام ومصر ولكن حدود مصر من جهة الغرب بحاجة إلى األ

 حتى ال يأتى الروم منها مرة ثانية .

 رتك لمهمة سيكون لك بها شأن عظيم وستكون أول خطوة فى فتح إفريقية "." إننى اخت -س

 من المتحدث ؟ ولمن ؟ -أ

 .المتحدث : عمرو بن العاص لعقبة بن نافع وهما على شاطئ البحر المتوسط باإلسكندرية -



 

 

 

 ماذا طلب المتحدث من المتحدث إليه ؟ " ما أول مهمة لعقبة ؟" -ب

 و الجيشإلى برقة ليستطلع أحوال أهلها فإذا كانت مطمئنة يأخذ عمرأن يأخذ سرية ويذهب بها  -

 وفتحها ونشر فيها اإلسالم .

 متى سيكون السفر ؟ وما رد عقبة ؟ -ج

 قال عقبة : أمرك يا أبا عبد هللا وسأله عن السفر فقال عمرو : فى الغد . -

 هل نفذ عقبة ما طلب منه ؟ -د

عض را من المجاهدين وتوجه إلى برقة ونزل ضيفا على بنعم فقد صلى الفجر وأخذ عددا صغي -

 القبائل وظل بها عدة أيام يتجول فيها حتى عرف أحوالها .

 س: لماذا كان البربر يكرهون الحكم البيزنطي ؟

  كثرة الضرائب المفروضة عليهم  -أ

 قلة األجور -ب

عض بين ب ها ، كما حدث قتالعدم وجود قوانين تحميهم فالقبائل تهجم على بعضها وتنهب ما لدي -ج

 القبائل والروم لخروجهم على حكم الرومان .

 س:  أين كان يقف عمرو بن العاص ؟ وإلى أى شئ كان ينظر ؟

 على شاطئ البحر المتوسط باإلسكندرية  ينظر على األمواج  -ج

 س:  فيم كان يفكر فيه عمرو ؟ ولماذا ؟

ى غزو روم فب ألنها بحاجة إلى األمان حتى ال يفكر الكان يفكر في تأمين حدود مصر من جهة الغر -ج

 مصر من هذه الناحية .

 س:  من الذى كان يقف بجوار عمرو في هذه اللحظة ؟

 سنة. اثنتان وعشرون)عقبة ابن نافع( . وعمره  -ج

 ما المهمة التى كلف بها عمرو عقبة ؟ وما أهميتها ؟ : س

 لع أحوال أهلها .أن يذهب فى سرية صغيرة إلى برقة ويستط -ج

 )أهميتها( أنها ستكون أول خطوة لفتح إفريقية وإجالء الروم عنها  -

 ماذا قال عمرو لعقبة عندما يجد أحوال أهلها مطمئنة ؟:  س

 قال له إذا كانت مطمئنة أسير إليها بجيش من خيار الجنود وأقوم بفتحها وأنشر فيها دين اإلسالم . -ج



 

 

 

 ة ؟متى سافر عقبة إلى برق : س

 عندما أذن المؤذن لصالة الفجر في اليوم التالي بعد الصالة . -ج

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 جهلت× عرفت   تبينت عنده لديه

 مريحة )ج( بواهظ× شاقة  باهظة يكره يمقت

 أحرار× عبيد  رقيق لين× شدة   قسوة - غلظة

 يحصل يتقاضى أداء-سداد  وفاء

 وسيلة )م( وسائل قليل ضئيل

 يشجع يحفز هدف )ج( هموم هم

 كريمة )ج( ِسماح سمحة زيادة فضال  

 تمشى –تنزل  تطأ يُعاب× يتصف  يمتاز

 9 - 3عدد من  بضعة فعل للمدح حبذا

 أسرعت عجلت أشد أبلغ

 جزية أجمل أروع
مبلغ من المال يؤخذ مقابل الحماية 

 جزاء –جزئ  –)ج( جزى 

 العدل والديمقراطية×  الظلم االنفراد بالحكم االستبداد

 المراد : اإلسالم الفجر الجديد أوائل وبدايات )م( بشارة بشائر

 عام 100)م( قرن = قرون يظهر يطل

 

 
 

 س:ما نص الرسالة التي أرسلها عقبة إلى عمرو بن العاص؟



 

 

 

م الد أنهأرسل عقبة إلى عمرو بن العاص يقول به )إنني تبينت من خالل اختالطي بأهل هذه الب -ج

 يكرهون الحكم البيزنطي(

 س: كيف كان الروم يعاملون أهل هذه البالد ؟ لماذا يكره أهل البالد الروم؟

لفوا كان الروم يعاملون أهل هذه البالد معاملة سيئة حيث يفرضون عليهم ضرائب باهظة وك -ج

 الموظفين بتحصيل الضرائب بالغلظة والقسوة. 

 لبربرية باألمن في ظل حكم الروم ؟س : لماذا لم تشعر القبائل ا

ا اس, وإنمين النبألن الروم لم يحكموا البالد بقانون يحمى األرواح واألموال وينظم وسائل التعامل  -ج

 حكموا البالد بالقسوة والظلم.

 س : ما الذي عجل بفتح اإلسالم لبرقة ؟

 وء حكم الروم لهمس -أ 

 نفس السمحة. أن أهل برقة يمتازون بالخلق الطيب وال -ب

 أنهم ينظرون إلى اإلسالم على انه المنقذ الوحيد لهم من سيطرة الروم . -ج

 س : عالم عاهد أهل برقة عقبة ؟ وهل وفوا بعهدهم ؟ 

ي أرض عاهد أهل برقة عقبة على دخول اإلسالم من أول لحظة تطأ فيها أقدام الجيش اإلسالم -ج

 نهم فقد رضي بدفع الجزية.مدينتهم ولقد وفوا بعهدهم أما من امتنع م

 ماذا فعل عمرو بن العاص عندما وصلت هذه الرسالة إليه ؟ س:

رقة بمجرد أن وصلت الرسالة عمرو جهز جيشا مكونا من بضعة آالف مقاتل وانطلق به إلى ب -ج

 وهناك استقبله أهلها أروع استقبال ورغبوا في دخول الدين اإلسالمي 

 ية بقدوم عمر إليهم ؟ لم استبشرت القبائل البربرس: 

ليهم سيطل ع ألنهم رأوا في قدوم الفاتح العربي عمرو بن العاص وجيشه بشائر الفجر الجديد الذي -ج

 . بنور العدالة ويزيل ظالم االستبداد الذي عاشوا فيه قرونا عديدة تحت الحكم البيزنطي

 تحدث عن استقبال أهل برقة لعمرو وجيشه ؟س: 

 اإلسالم عمرو وجيشه أروع استقبال ورحبوا به أبلغ ترحيب، ورغبوا في دخولاستقبل أهل برقة  -ج

 أما من امتنع منهم فقد رضوا بدفع جزية سنوية قدرها ثالثة عشر ألف دينار سنويا

 عالم يدل امتناع بعض البربر عن الدخول في اإلسالم ؟ وما موقف عمرو بن العاص منهم ؟ س:



 

 

 

ن لهم لدخول في اإلسالم على سماحة اإلسالم حيث ترك المسلمويدل امتناع بعض البربر عن ا - 

 الحرية في اختيار دينهم. 

الثة ثسنوية قدرها  ضريبةموقف عمرو بن العاص ممن امتنع عن دخول اإلسالم أنه فرض عليهم  -

 عشر ألف دينار. 

 بم تميز أهل برقة على كثرة عددهم ؟  س:

 لق الطيب والنفس السمحة.تميز أهل برقة على كثرة عددهم بالخ -ج

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 )م( مطمح : رغبات وأهداف مطامح السيطرة والفتح االستيالء

 يقطع ويعبر يجتاز بلد )ج( أقطار قطر

 تعود وخبرة تمرس مجبر مرغم

 تخطى وعبور اقتحام )م( هول : الشدائد األهوال

 الصعاب )م( شدة الشدائد مواجهة ملقاة

 يطمئن× يخاف  يخشى قوية منيعة

 تراجع انحسر احتمى تحصن

 المد× رجوع الماء عن الشاطئ  الجزر سهل ميسور

 أدنى× أشد وأبلغ  أقصى أنزل أوقع

 اندفع تدفق تأتى تهب

 

 ؟ من الفتح  س: ما هدف عمرو بن العاص

 شر الدين فيها .ج: لم يكن هدفه فتح برقة وحدها وإنما فتح هذه البالد حتى إفريقية ون

 س: لم كانت مهمة الجيش صعبة ؟



 

 

 

 القوةوج: ألنه سيقطع مساحات صحراوية واسعة يقيم فيها البربر والروم وهم معروفون بالشجاعة 

 وعدم االستسالم فى الحرب إال مرغمين .

 س: ِلم  لَم  يخف عمرو ؟

 ج: لشجاعته وكثرة ما دخل من معارك وخبرته بها وانتصاراته الكثيرة 

 س: ما الذى صعب من مهمة فتح طرابلس ؟

 ج: أسوارها العالية وحصونها القوية كما أن أهل طرابلس تحصنوا فى مدينتهم .

 س: ماذا فعل عمرو بن العاص ؟

 ج: حاصرهم مدة شهر ولكنه لم يستطع دخول المدينة .

 ؟ عند فتح طرابلس س: ما المعجزة التى حدثت

 ج:انحسر الماء عن الشاطئ فتمكن عقبة وعمرو من الدخول من جهة الشاطئ .

 س: ماذا فعل المسلمون ؟

 ن مسجدا  مسلموج: دخلوا المدينة وهزموا أهلها حتى أن معظم أهلها فروا فى السفن التجارية ثم بنى ال

 وأسموه " مسجد عمرو " ولكن تهدم وبنى مكانه مسجد )أحمد القره مانلى(

 هاجم عمرو القبائل الصحراوية ؟س: لم 

 طرابلس ( –ج: حتى ال تأتى منها هجمات على المدينتين الكبيرتين ) برقة 

 

 
 معناها الكلمة معناها الكلمة

مجموعة الواحات الواقعة في  فزان

 صحراء إفريقيا الوسطى

منازلة 

 األعداء

 مقابلتهم وجها لوجه لقتالهم

 يادحصانه ج. ج جواده صوت الفرس يصهل

مرمى  يهب ويندفع ينبعث

 البصر

 يراها بالعين والمراد القريبة

 أول النهار الضحى دعاهم حثهم

 مختلفة منشقة عبادة التماثيل وثنيته



 

 

 

× االنقياد والخضوع  االستسالم مهادنة واستسالم× مقاومة  مدافعة

 الصمود

 الجبن× الشجاعة  البسالة نواحي م.رجا أرجاء

× هجومه ج. صوالت  صولته يأمنون× خشون يخافون وي يرهبون

 تراجعه

 اغتم وحزن× فرح  اغتبط الجمل ج أباعر و أباعير و بعير

 هيأ مهد يغتنم ينتهز

 ما يؤخذ في الحرب بالقوة مغانم استحقاقه وكفاءته جدارته

 عونا مددا عارضة ومواتية سانحة

 

   س : ما أول عمل قيادى تواله عقبة فى الجيش؟

ح "فزان"فت -ج  

 

 س : كان المسلمون يعاملون أهل البالد معاملة حسنة وضح ذلك؟

كان المسلمون يعاملون أهل البالد التى يفتحونها معاملة حسنه فقد كانوا يخيرونهم فى دخول  -ج

ضريبة الدفاع.اإلسالم فمن أسلم نجا ومن ظل على وثنيته وجب عليه دفع   

السالمى؟س : تحدث عن موقف القبائل من الفتح ا  

انقسمت القبائل فى مواجهةالفتح بعضهم يرى مدافعة المسلمين حتى ال يجرح كبرياؤها  -ج

والبعض يرى تقديم الطاعة للمسلمين تخلصا  من الحكم البيزنطى المستبد ورغم هذا االنقسام لم 

 يستسلموا ودارت بينهم وبين المسلمين معارك عنيفة.

ل هذه الحملة؟س : لماذا كان "عمرو" يخشى أن تفش  

كان "عمرو" يخشى أن تفشل هذه الحملة فيقضى البربر والروم على المسلمين من داخل  -ج

الصحراء وينتهز خصومه هذه الفرصة فينددون بسياسته وبأنه أرسل "عقبة" ال لكفاءته وإنما 

 لقرابته له.



 

 

 

 س : تحدث عن موقف الخليفة من التوغل فى إفريقية ؟

بضع سنوات حتى يزيد عدد الجيش اإلسالمى فيستطيع أن يقهر القبائل كان يرى االنتظار  -ج

 المنتشرة فى مساحات واسعة من الصحراء ولهذا رفض الموافقة على غزو إفريقية.

 أرهب عقبة البربر بشجاعته وجرأته وضح . :س

 م ة التسلين رايوحيث أظهر من البسالة والجرأة واإلقدام ما جعل البربر يخافون ويفرون أمامه ويرفع  -ج

 من الذى أرسله عمرو إلى )ودان( ؟   :س

 بسر بن أرطأة . -ج 

 ما الفتوحات األخرى التى فتحت ؟ -س

 أرسل عمرو جيشاً إلى )صبراته( ومدينة )شاروس( بجبل نفوسه وفتحوهما . -ج

 ما الذى كان يحتاجه عمرو لفتح إفريقيا ؟ ولماذا ؟ -س

 آلالف .امئات بلمدربة / ألن عدد الروم والبربر فى هذه األماكن يعد كان يحتاج مدداً من الجيوش ا -ج

 لماذا فرح عمرو بانتصار عقبة ؟ -س

 ء .ألنه كان يخاف أن تفشل هذه الحملة فيقضى البربر والروم على المسلمين داخل الصحرا -أ

 ته .كفاءته ال لخاف أن ينتهز خصوم عمرو هذه الفرصة ويعيبون بسياسته وبأنه أرسل عقبة لقراب -ب

  ؟ما موقف عمر بن الخطاب من طلب عمرو بن العاص -س

 . رفض ورأى االنتظار بضع سنوات حتى يزيد عدد الجيش اإلسالمي فيستطيع هزيمة األعداء -ج

 لماذا رفض عمر بن الخطاب مطلب عمرو ؟ -س

 دد الجيشعزيد نتظار حتى يألن عدد الجيش اإلسالمي ما زال قليالً بالنسبة للبربر والروم فرأى اال -ج

  اإلسالمي

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 مفرا ج. أبداد وبددة  ابد مقابل  إزاء 



 

 

 

 علوم طاعة هللا م. شعيرة  شعائر  يقيم يحيى

 تهذيب  تثقيف  العظيمة  العريقة

 يجودون  يرتلونه  علم ومعرفة األشياء ج خبرات  خبرة 

 يثبت × يرجع عنه  ه يرتد عن كره × أحب  ألف 

 أقام × ترك  غادر  ما اقتربوا  ما كادوا 

 قتل غدرا  اغتيل  أوفوا ×عملوا غير ما التزموا به  نقضوا

 خلفه × سابقة ج أسالف  سلفه  مستحق وكفء  جدير 

 الذين جاءوا بعد الرسول م.تابع  التابعين  فكر فى األمر أو تأنى تروى 

 

 مرو بن العاص بعد رفض الخليفة عمر بن الخطاب لمواصلة الفتح؟: ماذا فعل كل من ع1س

  ولكن مصر إلى العودة من بدا   العاص بن عمرو يجد لم إفريقية غزو الخليفة رفض إزاء -ج

  س: بم أمر عمرو بن العاص عقبة؟ ولماذا؟

 .إلسالما نشروي دينهم أموراللغة العربية و فيها المسلمين ليعلم برقة في يقيم بأن عقبة أمر -ج

   برقة؟ في عقبة أمضاها التي السنوات كانت كيف -س

 وه يحبهم ويحبو البربر بين الحياة ألفعاش عقبة في برقة يعلم الناس مما سهل عليه أن ي -ج

 س: من الخليفة الجديد بعد مر بن الخطاب؟

 الخليفة الجديد يعد مقتل عمر بن الخطاب هو عثمان بن عفان رضي هللا عنه. -ج

 ولماذا؟ للخليفة؟ سعد بن هللا عبد يثبت أن أراد ماذاس: 



 

 

 

 هوأن واليةال بهذه جدير أنهطلب من الخليفة أن يأذن له ليواصل الفتوحات في إفريقيا ليثبت له  -ج

 .وينتصر كما كان عمرو بن العاص الفتوحات يواصل أن يستطيع

 سعد؟ ماذا فعل عثمان بن عفان عندما أتته رسالة عبد هللا بن س:

 جمع عثمان بن عفان الصحابة وشاورهم في أمر مواصلة الفتوحات. -ج

 عفان؟ بن عثمان الخليفة على الصحابة أشار بم س:

صلة وموا -عنه هللا رضي - الخطاب بن عمر بدأه ما إتمام على عفان بن عثمان الصحابة شجع -ج

 الفتوحات ونشر اإلسالم في إفريقيا.

 سعد؟ بن هللا عبد رسالة لىع عفان بن عثمان رد بمس: 

 .الفتوحات مواصلة على لمعاونته بجيش وأمده - عنه هللا رضي - عفان بن عثمان استجاب -ج

 س: ما موقف أهل برقة و المدن المفتوحة من اإلسالم بعد عودة عمرو بن العاص؟

ن باد عمرو أن ع ا بعدأهل برقة التزموا باإلسالم ولم يرتد منهم أحد, أما المدن المفتوحة فقد ارتدو -ج

 العاص إلى مصر.

 

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 فوارس –ج / فرسان  فارس  تفرق ×  تجمع 

ما يغنمه الجيش المنتصر م/  الغنائم 

 غنيمة 

 جمل ج/.بعران و أباعر و أباعير بعير 

 رحيله× قدومه  مقدمه  قابله  لقيه



 

 

 

 راحة× ج/ مشاق  عناء وتعب مشقة تفرقهم × جمعهم  حشدهم

 ينشر يبسط عادل × عظيم الظلم ج طواغ  طاغية 

 قوته وسيطرته نفوذه سيطرته وتحكمه سلطانه

 ميناء على مضيق جبل طارق طنجة  تتمرد × تخضع  تدين

األسلحة والدواب وغيرها ج/  عتاد الحرب  المراد القصر وهو مقر الحكم البالط 

 أعتدة

تأتمر 

 بأمره

 التمرد والعصيان× الطاعة  الوالء  وتنفذه تستمع ألمره 

 عاصمة الدولة الرومية البربرية سبيطلة  يهجمون  ينقضون 

 
 

 كيف كون الخليفة الجيش؟  -س

لى ددهم إعوبم ُسمي هذا الجيش؟دعا الخليفة الناس إلى الجهاد فلبوا النداء وتجمعوا حتى وصل  -ج

 عبد هللا في الجيش فقد سمي بجيش العبادلة.عشرة آالف مقاتل, ولكثرة من يبدأ اسمهم ب

 س: بم أمر الخليفة عثمان عبد اله بن سعد ؟

 أمره بأن يقود الجيش لفتح تونس. -ج

 س: كيف استقبل أهل مصر الجيش اإلسالمي؟ وبم أمدهم الخليفة؟

تل, مقا لفأاستقبله أهل مصر بالترحاب الشديد وانضم إليه الكثير من أهلها حتى وصل إلى سبعين  -ج

 وأمدهم الخليفة بألف من البعير لتحمل الضعفاء.

 س: إلى أين اتجه الجيش بعد مصر؟



 

 

 

 د.ه البالاتجه الجيش من مصر إلى برقة ليقابل عبد هللا بن سعد عقبة بن نافع لخبرته بأهل هذ -ج

 س: كيف استقبل عقبة جيش العبادلة؟

 البربر ءزعما من قليل غير عدد معه وكان قةبر إلى وصل عندما الجيش هذا انتظار في عقبة وكان -ج

 .إسالمهم وحسن أسلموا الذين

  الفتح؟ خطة في" نافع بن عقبة" "سعد بن هللا عبد" استشار لماذا :س

 بع سنين كاملة.فقد حاربهم وعاش بينهم س البالد هذه في والروم البربر بأحوال خبيرا كان عقبة ألن -ج

 بن سعد؟ وبم نصحة؟ س: لماذا انفرد عقبة بعبد هللا

 من الطاغية ربالحذ ونصحه حتى يخبره بأمور البربر وكيفية قتالهم . سعد بن هللا بعبدعقبة  انفرد -ج

 جرجير الذي يبسط نفوذه من طرابلس حتى طنجة

 س: من هو جرجير؟ وما خطورته على المسلمين؟

 ولهذا وم،الر من خلصها ألنه ه،ل تخضع والقبائل طنجة إلى طرابلس من نفوذه يبسط طاغية ملكهو  -ج

 معه بسبب نفوذه الواسع. عنيفة ستكون المعركة نيجب الحذر منه أل

 س: على أي شيء اتفق القائدان؟

 الغربي الجنوب في مقر ملك جرجير سبيطلة إلى واالتجاه طرابلس غزو تأجيل على القائدان اتفق -ج

 حتى يقضى عليه أوال فتهون األمور بعد ذلك. لتونس

 أيهما أجمل )إن البربر سينقضون علينا( )إن البربر سيهاجموننا( ؟ :س

 األول أجمل ألنه صورهم باألسد أو الطائر الذى ينقض على فريسته . -ج

 ما السر فى زيادة عدد جند جرجير ؟ أو ما العوامل التى ساعدت على قوة جرجير ؟ : س

 تطيع أوامره   ألن جميع القبائل البربرية من طرابلس حتى طنجة  أ:



 

 

 

 ألن عدد كبير من الروم يقدمون له الوالء ب:

 كان لعثمان موقف فى تجهيز جيش العبادلة فما هو ؟  : س

 سالم حبه لإلو بالمسلمينهو إمداد الجيش بألف بعير من عنده لتحمل الضعفاء / يدل ذلك على رحمته  -ج

 ما موقف أهل مصر من جيش العبادلة ؟  :س

 الترحاب . لقيه أهلها ب -أ

 فرحوا لمقدمه .  -ب

 انضم إليهم من حشدهم عبد هللا بن سعد وبلغ عددهم سبعين ألف  -ج
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 المرشدون م: دليل االدالء تفرق والمراد انتهى انفض

دروب  الطرق م: مسلك المسالك

 الصحراء

الطرق الضيقة في الجبال م: 

 درب

 يفوز يظفر كره× أحب  ود

 الظالم المنفرد بالرأي المستبد استهزاء سخرية

 المستعدين م المتأهب المتأهبين موضع مثار

نهاية والمراد هدف ج:غاى  غاية يقصدون يرمون

 وغايات

 لم تظهر ولم تكشف لم تسفر استقرار وتمكين تثبيت

 عده بطيئا استبطأ النصر قاطعة فاصلة حاسمة

 تأخر× لم يتأخر  لم يلبثسماء بنت أبي بكر قتله ابن أعبد هللا بن 



 

 

 

 الحجاج الزبير

 تتراجع× تنهال تنقض عندك لديك

 تسالم× تعادي  تناوىء تحفظ× تقتل  تبيد

 كتم الخبر× انتشر الخبر  سرى النبأ مقتلها ج: مصارع مصرعها

 نالها واستولى عليها أحرزها اسر النساء والعبيد سبي

 من يمشي على رجليه الراجل وفرسانالمحارب ج: فوارس  الفارس

 هدأت× قامت وثارت  نشبت تساوي تعادل

 العلم بأصول الدين التفقه في الدين خرج× أقام  عكف

 االضطرابات م قلقلة القالقل فضل آثر

خليفة أموي اتخذ دمشق  معاوية

 عاصمة له

 منطفئة× مشتعلة  متوقدة

 

 
 

 س: إلى أين سار جيش العبادلة؟

 جيش العبادلة إلى سبيطلة حيث مقر ملك الطاغية جرجير.سار  -ج

 س: كيف وصل جيش العبادلة إلى سبيطلة؟

ون طرق وقد استطاع الجيش الوصول إلى المدينة عن طريق رجال القبائل البربرية الذين يعرف -ج

 ودروب الصحراء.

 س: ما أثر وصول الجيش على جرجير؟

ف دينا أعلن في جيشه أن من يقتل قائد المسلمين له أللما علم جرجير بوصول جيش المسلمين  -ج

 ويتزوج ابنة جرجير.

 س: ماذا فعل عبد هللا بن سعد عندما سمع بالمكافأة التي وضعها جرجير؟

بن يتزوج اضحك عبد هللا بن سعد وأعلن في المسلمين أن من يقتل جرجير له مكافأة ألف دينار و -ج

 جرجير.

 ى الجيشين؟س: ما أثر هذه المكافأة عل



 

 

 

ة د لمكافأنهم يريكان لهذه المكافأة أثر كبير فقد استبسل الجيشين في القتال, أما جيش جرجير فكل م -ج

 افأةأما المسلمون فكان همهم األول القضاء على الطاغية, ثم بعد ذلك الحصول على هذه المك

 س: كيف كان القتال بين المسلمين وجرجير؟

رة, ثم ى الظهيتأخر النصر كثيرا فقد كانوا يتقاتلون من أول النهار حت كان القتال شديد حتى انه -ج

 لنصر.استبطأ ايبتعد الجيشين, ولم يستطع المسلون حسم القتال لصالحهم من أول مرة, حتى أن الخليفة 

 س: ما أثر تأخر النصر على الخليفة عثمان؟

ن د هللا بإلى عب يادة عبد هللا بن الزبيرلما استبطأ الخليفة عثمان بن عفان النصر أرسل بالمدد بق -ج

 سعد.

 س: كيف استقبل عبد هللا بن سعد جيش عبد هللا بن الزبير؟ وعلى أي شيء اتفقوا؟

ورون في ير يتشااستقبله بترحاب وتجمع القائدة الثالثة عقبة وعبد هللا بن سعد وعبد هللا بن الزب -ج

 ع جرجير إلحراز النصر.كيفية القضاء على جيش جرجير. واتفقوا على خدا

 س: ما الحيلة التي دبرها عبد هللا بن الزبير لحسم القتال؟

جيش  قسم من اقترح عبد هللا بن الزبير حيلة ينتهي بها القتال لصالح المسلمين, وهي أال يشارك -ج

يرة هند الظعالمسلمين في المعركة وينتظرون بعيد عن أعين جيش جرجير, فإذا انتهى القتال كالعادة 

 .طر عليهانة وسيوعاد جيش جرجير إلى المدينة تبعهم القسم الذي لم يشارك في القتال فسبقهم إلى المدي

 س: ما نتيجة هذه الحيلة على المعركة؟

خوله دنجحت الحيلة فقد هجم الجيش اإلسالمي الذي لم يشارك في المعركة على جرجير أثناء  -ج

 ئيا.ته ودخول المدينة والقضاء على خطير جرجير نهاالمدينة ونجحوا في قتل جرجير وسبي ابن

 س: لماذا لجا المسلمون للحيلة؟

دينة ملجأ المسلمون للحيلة بسبب تأخر النصر ألن جيش جرجير يفوقهم عددا وعتادا كما أن  -ج

 سبيطلة محصنة وذات أسوار عالية ال يمكن اقتحامها بسهولة.

 س: ما مصير ابنة جرجير؟

 . فماتت األسر ذل تحتمل لم ألنها يحملها، الذي الجمل فوق من نفسها ألقت كنهال ابنته أسرت -ج

 س: كيف انتهى الخطر في هذه المنطقة؟



 

 

 

 من نطارق ثالثمائةجزية تقدر ب تدفع أن على القبائل مع الصلحانتهى الخطر في هذه المنطقة ب -ج

 . الذهب

 س: ما أهمية النصر في هذه المعركة ؟

هدد ي كان ير في هذه المعركة كبير وهام جدا, فقد انتهى خطر كبير وهو جرجير الذلقد كان النص -ج

 استقرار الدولة اإلسالمية في إفريقيا.

 س: كيف كانت الغنائم ؟

د  بن يععبد هللا الغنائم التي غنمها المسلمون كانت كثيرة جدا لدرجة أنهم لم يستطيعوا حملها فطلب -ج

 مل هذه الغنائم إلى مصر.من الخليفة أن يرسل سفنا تح

الثة فارس ثوعاد الجيش برا وتم توزيع الغنائم على الجيش فكان نصيب الراجل ألف دينار, ونصيب ال

 آالف دينار

 س: ما الفتنة التي ثارت؟

الفتنة  استمرتووما موقف عقبة منها؟ثارت الفتنة بين المسلمين بسبب مقتل الخليفة عثمان بن عفان  -ج

 نة.ن الفت, عاد عقبة خاللها إلى مصر منشغال بالعبادة والتفقه في الدين بعيدا عثالثة عشر عام

 هـ بوالية معاوية بن أبي سفيان الخالفة .40وقد انتهت الفتنة في عام 

 س: ماذا فعل معاوية بعد توليه الخالفة؟

ال والقت حروبأعاد عمرو بن العاص واليا على مصر على الرغم من كبر سنه ولكنه كان مولعا بال -ج

 ياإفريق ومصمم على مواصلة الفتوحات وبطبيعة الحال عاد معه عقبة قائدا على جيوش المسلمين في

 



 

 

 

 

 اإلعدادياألول  مذكرات التميز للصف 

 مراجعة عامة للغة العربية

 مذكرة التعبير

 مذكرة التربية اإلسالمية

 مذكرة أسماء بنت أبي بكر

 وعلي من يرغب من األخوة الزمالء

 فى النسخة وورد من المذكرات

 التواصل تليفونياً أو على الروابط المبينة
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https://www.facebook.com/mr.ahmed.fathy456789/   

 رابط صفحة األستاذ . أحمد فتحي

https://www.facebook.com/groups/ahmedfathy456789/?ref=bookmarks 

 جروب األستاذ. أحمد فتحي

da419955@gmail.com 
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