
 

 

 مدرسة البحر األحمر العالمية
 جعة مادة اإلجتماعيات للصف الثامنأوراق مرا

 الفصل الدراسي األول

============================================== 
 

 ) خطأ (أمام العبارات األتية أو كلمة() صح  السؤال األول: ضع كلمة
 

 ) خطأ (       العصر األول من الدولة العباسية كان عصر ضعف وإنحسار/ 1

 

 ( صح) أول من وضع التاريخ الهجري هو الخليفة عمر بن الخطاب         / 2

 

 ( صح )       الدولة األموية سميت بهذا اإلسم نسبةً إلى أمية بن عبد شمس / 3

 

 ( خطأ)  ثالثة عشر خليفة                       تتابع على حكم الدولة األموية/ 4

  

 ( خطأ)           ظام البريد في اإلسالم عبدالملك بن مروانأول من وضع ن/ 5

 

 ) صح (                    تتابع على حكم الدولة العباسة سبعة وثالثين خليفة/ 6

 

 / عثمان رضى هللا عنه جمع القرأن في مصحف واحد                 ) صح (7

 
 صاتهم المالية) صح (/ ديوان الجند يعني بتسجيل أسماء الجنود وتحديد مخص8

 
 / كان اخر خلفاء الدولة العباسية هو الواثق باهلل                         ) خطأ (9

 
 هـ                ) صح ( 656/ سقطت الدولة العباسية على يد هوالكو سنة 10

 
 ) صح (من نفوذ الخلفاء العباسيين     الحد / تسلط القادة العسكريين أدى إلى11

 

 عانت الدولة العباسية من انفصال عدد من األقاليم عنها             ) صح (/ 12

 

                                        (1 ) 



 

 

 / بنى الخليفة المهدي مدينة بغداد                                        ) خطأ (13

 

 ) صح (   هرقلة / انتصر الخليفة هارون الرشيد على البيزنطيين وفتح مدينة14

 

 / قام أبو مسلم الخرساني بالدعوة للدولة العباسية في خراسان        ) صح (15

-------------------------------------------------------------------- 

 مل العبارات األتيةكالسؤال الثاني: أ
 الخالفةم  بنظام ميزها عن غيرها وهو نظا اختصت الدولة اإلسالمية/ 1      

 

 الفرسكان العراق قبل الفتح اإلسالمي تابعاً ل / 2      

 
 فتح الفتوحأطلق المسلمون على معركة نهاوند اسم  / 3      

 
 في مصر  الفسطاطبنى عمرو بن العاص مدينة / 4      

 
 مبدأ الشورىعلى  الخالفةعمل الخلفاء الراشدون على إرساء قواعد / 5      

 

 العشورو  الجزيةو  الخراجمن موارد الدولة  في عهد الخلفاء الراشدين / 6      

 

 وهو اول خلفائها معاوية بن أبي سفيانمؤسس الدولة األموية  / 7      

 

  المرحلة العلنيةو  المرحلة السريةمرت الدعوة للدولة العباسية بمرحلتين / 8      

 

 اصمة للدولة األمويةع  دمشقإتخذ معاوية بن أبي سفيان  / 9      

 

 السنة النبويةو  القرأن الكريممصادر التشريع التي يعتمد عليها اإلسالم / 10      

 

 أهتم باألسطول - انشأ ديوان الخاتم/ من أعمال الخليفة معاوية بن أبي سفيان 11      

 
 رتب حمالت الصوائف والشواتي – البحري          

                              
                                               (2 ) 



 

 

 

 أبو العباس – هارون الرشيد – محمد المهدي/ أبرز الخلفاء العباسيين 12       

 

 / من إصالحات الخلفاء الراشدين وتنظيماتهم اإلدارية والمالية13       

 
 دوواوينإنشاء ال – الرقابة على األسواق – تنظيم القضاء           

 

  – ديوان الخراج/ من الدوواوين التي أنشأت في عهد الخلفاء الراشدين 14       

 
 ديوان العطاء – ديوان الجند           

 
 هـ 20 / تم فتح مصر في عام 15       

 

 -عصر القوة واإلزدهار/ انقسمت الخالفة العباسية إلى عصرين هما: 16       

 
 اإلنكساروعصر الضعف و           

 

 / قام بتنظيم الدعوة العباسية محمد بن علي بن عبدهللا بن العباس وقد اتخذ17        

 
 مركزاً الإنطالق الدعوة مرومقراً ومن مدينة  الحميمةمن قرية            

------------------------------------------------------------------------ 
 

 ما يأتيعلل لالسؤال الثالث: 
 

 تنازل الحسن بن علي بالخالفة لمعاوية بن أبي سفيان ؟/ 1      

 
 = حقناً لدماء المسلمين وتوحيد كلمتهم         

 

  / تسمية الدولة العباسية بهذا اإلسم ؟2      

 
 = نسبةً إلى العباس بن عبدالمطلب عم النبي صلى هللا عليه وسلم        

      
                                              (3 ) 


