
 

 اط(:ــــــــنق 60)م األول ـــــــــالقس 

 نقاط(: 02)عّرف بـــــــ: السؤال األول: -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:فً اخلطابة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفلشفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)العمارة / النحت / الخزف والرسم  االغريقية أدناه االنتاجات الفنيةالى أي فن تنتمي  :الثانيالسؤال  -

 نقاط(: 02:)عليه( 

 معبد البرثينوف التاج الكورنثي آنية خزفية  تمثاؿ رامي القرص

   
 

 ........................... فّن ........................... فّن ........................... فّن ........................... فّن

 

مة كل خليفة مع الفترة الزمنية التي حكم فيها  عبر مالء أتمم السلم الزمني أدناه :الثالثالسؤال  -

 نقاط(: 02:)( أبو بكر الصديق/ عمر بن الخطاب/ علي بن أبي طالب/ عثمان بن عفان )

 

 

 

 

 

 

 

 

للسداسي    تأليفيفرض  معهد االمتياز باجلديدة
 األّول يف مادة التاريخ

 األستاذ: عبدالقادر باحلاج

 دقيقة 60التوقيت:  علومثانوي الثانية : املستوى

 :الرقم :اللقب :االسم

  الخلفاء الراشدون

  هــ 40  هــ 35  هــ 23  هــ 13  هــ 11
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 (:طةــــــــنق  41) الثــــــــــــانيم ـــــــــالقس 

 حتليل وثائق
  1الوثيقة: 

 
رأت قزيع أٌ أصخاب رسول اهلل )ص( قد ىزلوا بلدا أصابوا بُ أميا وقزارا... وجعل االسالو يفظو يف  فلنا" .... 

القبائل، اجتنعوا وائتنزوا أٌ يلتبوا كتابا يتعاقدوٌ فيُ على بين املطلب على أٌ ال ييلخوا إليَه وال 

ُ مً املَاجزيً مً قومُ، ومً معُ مبلة مً .. أمز رسول اهلل أصخاب. ييلخوٍه وال يبيعوٍه طيئا وال يبتاعوا ميَه 

اق بإخواىَه مً املَاجزيً وقال: إٌ اهلل عز وجل جعل لله اخواىا إليَا، واللخاملشلنني، باخلزوج اىل املديية واهلجزة 

"ٍذا كتاب مً  ... )وبالمدينة صاغ الرسوؿ دستور المدينة وبه(مجاعة... ودارا تأميوٌ بَا فخزجوا مجاعة وراء 

ذلند الييب رسول اهلل )ص( بني املؤميني واملشلنني مً قزيع ويجزب ومً تبعَه فلخق بَه وجاٍد معَه: اىَه أمة 

 واحدة مً دوٌ الياض... وأٌ مً تبعيا مً يَود فإٌ هله الّيصز واألسوة غري مظلومني و ال متياصز عليَه...

 

 )بتصرؼ( 314 / 143 / 6/  5ص  – 2ج – 1991بيروت  –"السيرة النبوية" دار الجيل  ابن هشاـ المصدر:

 

هػ، نّقح السيرة النبوية البن  212هػ أو 213هو أبو محمد عبدالملك، مؤرخ ولد بالبصرة وعاش بمصر حيث توفي سنة  ابن هشام:

 اسحاؽ واشتهر بها.

 

  2الوثيقة: 
 

 

 الحدث التاريخ الهجري

 الهجرة الى يثرب هــ1

 غزوة بدر ضد قريش هــ 2

 غزوة أحد ضد قريش + غزوة بني قينقاع ضد يهود بني قينقاع هــ 3

 غزوة بني النظير ضد يهود بني النظير هــ 4

 بني قريظة ضد يهود بني قريظةغزوة الخندؽ ضد قبائل عربية + غزوة  هــ 5

 صلح الحديبة هــ 6

 غزوة خيبر ضد يهود خيبر هــ 7

 فتح مكة هــ 8

 سنة الوفود + غزوة تبوؾ ضد الروـ هــ 9

 حجة الوداع هــ 10

 وفاة الرسوؿ )ص( هــ 11

 

 )بتصرؼ( www.mo3alem.com المصدر:

 

 هجرة المسلمين الى يثرب

 

 أحداث الفترة المدنّية من حياة الرسول )ص( جدول ألهم

http://www.mo3alem.com/


 

 3الوثيقة: 
 
 

 

 )بتصرؼ( www.mo3alem.com المصدر:

 األسئلة:

 قّدو الوثائق. (1

 .وطبيعة التطورات التـي حلقتَا، حّدد موقف قزيع مً الدعوة احملندية 1اىطالقا مً الوثيقة  (2

بياء أسص دولة املديية وكيف اىطلق ميَا ليظز  )ص( كيف حاول الزسولً ، بّي2و  1اعتناد على الوثيقتني  (3

 االسالو.

 ، حّدد دلاالت اىتظار االسالو يف العَد الزاطدي.3بالزجوع اىل الوثيقة  (4

 

 

 :األعداد إسناد مقاييس
 نقاط. 02: املقدمة واخلامتة

 .نقاط 08: املعلومات

 .(معتمًدا العناصر متكامل، حتليل ضمن املسرتسلة اإلجابة نقاط ) 04: املنهجّية 

  

 انتشار االسالم في العهد الراشدي
 

http://www.mo3alem.com/

