
  

 

  

 G                     ماء فرس - ١٢  S       
  ؟  اهللا ؟ وملاذا إىلملاذا اجته عقبة  - ١

خاوار و صلى ركعتین و سأل اهللا أن  یخرجھ  إلىعندما قابلتھ مشكلة العطش القاتل وھو فى طریقة  @
  من ھذه المحنة  

  ما الذى حمله بعد انتهاء صالته ؟ - ٢

  .بحثا عن الماء من شدة ما لحقھ من العطش  لمح فرسھ ینبش األرض برجلیھ @

  خيرجه منها ؟ما احملنة الىت سأل عقبة اهللا أن  - ٣

  .محنة عدم وجود الماء الذى كاد أن یھلك عقبة وجنوده بسبب عدم وجوده  @

  ما املفاجأة الىت ظهرت حتت رجلي فرسه ؟ ما أثرها على املسلمني ؟  - ٤

یتفجر من حولھا الماء ، كبر عقبة و كبر المسلمین و أخذ عدد ظھرت صخرة تحت رجلي الفرس و أخذ  @
  . منھم یطفئ ُغلتھ بھذا الماء العزم 

    ملاذا كرب عقبة واملسلمون ؟  - ٥

  .عندما حدثت  المعجزة و ظھرت صخرة تحت رجلین الفرس و أخذ یتفجر من حولھا الماء  @

  مب تفسر ظهور املاء عقب صالة عقبة ؟ - ٦

  .مستجاب الدعاء كما یؤكد جمیع المؤرخین أن عقبة كان  @

  و ملاذا ؟ مبا أمر عقبة املسلمني بعد هذه املفاجأة العظيمة ؟ - ٧

  .ال ھذه البقعة لعلھم یجدون ماء زال فى أمرھم بحفر سبعین حفرة @

  ما املعجزة الثانية الىت حدثت ؟ عالم تدل ؟ وما أثرها على املسلمني و اخليول ؟ - ٨

شرب . من كل حفره یحفرھا المسلمون حتى أصبحت البقعة كلھا تفیض بالماء العذب تفجر الماء  @
  .المسلمون حتى ارتووا و شربت خیولھم حتى ارتوت  
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  مب مسي هذا املكان؟ و ملاذا؟  - ٩

  .تخلیدا لذكرى الماء الذى عثر علیھ فرس عقبة . سمى ھذا المكان بماء فرس  @

  بر املقيمني فى اجلهات القريبة من هذه البقعة ؟ما أثر هذه املعجزة على الرب - ١٠

عندما سمعوا بقصة الماء أقبلوا من كل حدب و صوب یشاھدون المعجزة التى حدثت و دخل معظمھم  @
  . دین اإلسالم عن عقیدة ویقین 

  كيف دخل عقبة وجيشه مدينة خاوار ؟ ومىت دخلها ؟ - ١١

خاوار  إلىأثناء العطش نادى عقبة جنوده أن ینطلقوا بعد أن استراح الجیش  من الجھد الذى عاناه  @
فدخلوھا لیال و أھلھا مستغرقون فى النوم فأسروا ملكھا و زعماؤھا و استولوا على ما فیھا من أموال و 

  . رجعوا دون أن یفقدوا شھیدا واحدا 

  عالم يدل هذا التعبري؟ )  دون أن يفقدوا شهيدا واحدا (   - ١٢

وجود مقاومھ إمامھم و على عبقریة عقبة الحربیة و تیسیر اهللا لھ جزاء على كفاحھ على قوتھم و عدم  @
  . وقوة إیمانھ

  ماذا فعل عقبة مع ملكها و زعماؤها ؟ و ما أثر ذلك على حكام الواليات البيزنطية ؟    - ١٣

 محالة تحت أ نزعج حكام الوالیات البیزنطیة و تیقنوا أنھم سیقعون ال. أسروا ملكھا و زعماؤھا   @ 
  . سیطرة الجیوش اإلسالمیة  

  .دلل على عبقرية عقبة احلربية  -١٤

  .أنھ دخل مدینة خاوار لیًال وأھلھا نائمون فأسر الملك والزعماء وأخذ المال دون أن یخسر رجًال واحدًا  @

  ملاذا انزعج  حكام الواليات البيزنطية بعد فتح خاوار؟  - ١٥

  . ال محالة تحت سیطرة الجیوش اإلسالمیة   ألنھم تأكدوا أنھم سیقعون @

  ؟   هاما أسباب الرسائل املتبادلة بني حكام الواليات البيزنطية فى تلك الفرتة ؟ وما أهم - ١٦

و كان أھم ھذه االجراءات ھو . التى سیتخذونھا لمواجھة الغزو العربى  اإلجراءاتكانوا یتراسلون عن  @
  .ؤھا للروم الستعانة بالقبائل التى مازال واال
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   -:و ضح اجلمال  يف  - ١٧

  . تعبیر یدل على قوة إیمانھ  -:اهللا  إىلاجته عقبه كعادته  - أ

   .تعبیر یدل على خطورة الموقف  - :خيرجه من هذه احملنة  أن -ب

   .تعبیر یدل على كثرة الماء  -:يتفجر حوهلا املاء  - ج

    و ھذا یدل على شدة العطشا الماء صور العطش بالنار التى یطفئھ -:يطفئ غلته  - د

  .تعبیر یدل على سرعة استجابة اهللا لدعاء عقبة  -:ما كاد يفرغ   -ه

       .تعبیر یدل علي اقتناع البربر و إیمانھم بما یفعلون  -:عن عقيدة ويقني   -و

*******************************************************************   

  اللغويات                                                         

  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
 أحداب) ج(مكان مرتفع  حدب محن) ج(الشدة و البالء  المحنة
 )من كل جھة  ( جھة  صوب ینتھي یفرغ
 ظن×علم مؤكد  یقین یضرب األرض و یحرك ترابھا ینبش
 الراحة× التعب  الجھد معجزات) ج(األمر الخارق للعادة  المعجزة
 لقیھ عاناه قال اهللا أكبر كبر
 لم یتأخروا لم یلبثوا االرتواء× شدة العطش و حرارتھ  الغلة
 ال مفر) أو(ال بد  ال محالة األجاجرالماءالعك ×عذب الصافي البارد الماء ال الزالل
 یتبادلون الرسائل یتراسلون انتھى× بدأ  أخذ

 عصیان×طاعتھا و خضوعھا  والؤھا تشبعوا ارتووا
  بقاع) ج(المكان   البقعة  رأى  لمح

  اطمأن× قلق واضطرب   انزعج  حصل وأخذ  استولى
  أصابھ  لحقھ  ینقذه  یخرجھ
  یخسر  یفقد  تمتلئ  تفیض

  

  

 ٣ 



  

 

G                   بناء القريوان – ١٣S  
  ن يفكر كل منهما ؟اختلف تفكري حكام الواليات البيزنطية عن تفكري عقبة ففيم كا - ١

ة بالقبائل التى مازال والؤھا للروم لمواجھة الغزو الیات البیزنطیة یفكرون فى االستعانكان حكام الو  @
  العربى 

كان عقبة یفكر فى إقامة مدینة تضم الجیش بأمتعتھ و أسلحتھ و تكون فى نفس الوقت عاصمة للدولة  @
  . اإلسالمیة فى ھذه المنطقة 

  عقبة فى بناء القريوان ؟ ملاذا فكر  - ٢

  . لتضم الجیش بأمتعتھ و أسلحتھ و تكون فى نفس الوقت عاصمة للدولة اإلسالمیة فى ھذه المنطقة   @

  ؟  أليهأين وصل عقبة ؟ وما صفات املكان الذى وصل  إىل- ٣

ألنھ  و لكنھ ملئ بالسباع و الحشرات و األفاعي –بعید عن البحر  –مكان كثیف األشجار  إلىوصل   @
  ) .قمونیة( برغم جودة تربتھ وطیب ھوائھ لم یسكنھ احد فى الروم أو البربر یسمى 

  ملاذا هجر الروم و الرببر مكان القريوان قدميا ؟  - ٤

  .ألنھ مكان ملئ بالسباع و الحشرات و األفاعي  @

  ملاذا امتأل هذا املكان بالوحوش و األفاعي ؟  - ٥

  .ألنھ لم یسكنھ احد من قبل   @

  ما االسم القديم للقريوان ؟ وما مميزاته ؟ وما عيوبه ؟  - ٦

   ) .قمونیة(    - : االسم القدیم للقیروان @

  طیب ھوائھ  - ٤كثیف األشجار    - ٣بعید عن البحر      -٢جودة تربتھ     -١ - : من ممیزاتھ @

  . نھ مكان ملئ بالسباع و الحشرات و األفاعي أ -: من عیوبھ @

  

  

  

 ٤ 



  

 

  هذا املكان ؟ وماذا قال ؟  إىلوصل  أنعل عقبة بعد ماذا ف - ٧

  :جوس خاللھ ثم نادى بأعلى صوتھ التى ت األفاعيھذا المكان یتأمل الوحوش و  إلىوقف عقبة یتطلع   @

  ) .و الوحوش األفاعيأیھا الجند طھروا ھذا المكان من ( 

  ماذا فعل عقبة بعد تطهري املكان ؟  - ٨

  ) .ھذه  قیروانكم  (  - :المكان و قال ركز عقبة رمحھ فى ھذا   @

  من قائل هذه العبارة ؟ وما املناسبة ؟ وماذا ترتب عليها ؟ ) هذه  قريوانكم  (   - ٩

عقبة بن نافع  ، عندما ركز عقبة رمحھ فى ھذا المكان ، و كانت ھذه العبارة ھى أشارة  -:القائل   @
  .  لبناء علیھا االنطالق بتحطیم األشجار و تمھید األرض إلقامة ا

  ما الذى أكده املؤرخون عن هذا املكان ؟  - ١٠

  .أن ھذا المكان ظل نظیفا لم تدخلھ أفعى أو وحش طوال أربعین سنة بعد ذلك   @

؟ و ما الفرتة ) ما الذى بناه عقبة و املسلمون ( مب انشغل عقبة و املسلمون فى هذه الفرتة  - ١١
   الزمنية الىت بنية فى هذه املدينة ؟

بدأ المسلمون دورھم و بدا عقبة بناء المسجد الجامع الذى مازال یحمل اسمھ الى الیوم و استمرت   @
  .ھجریة  ٥٥حتى سنة  ھجریة ٥٠عملیات البناء من سنة 

  وضح ذلك . كان بناء القريوان ضرورة عسكرية ملحة  - ١٢

ى المجاھدون على أرضھ یتدارسون الجیش و یعسكر فیھ و یتلق إلیھألنھ لم یكن ھناك مقر أمن یأوي   @
  . فنون الحرب و النزال

  ملاذا أطلق املسلمون على املدينة اسم القريوان ؟  - ١٣

   م ٦٧٠و قد أنشاھا عقبة سنة ) مكان اجتماع الناس و الجیش ( الن لفظ القیروان یعنى فى اللغة العربیة   @

   - :وضح اجلمال يف  - ١٤

   .على شدة خطر المكان تعبیر یدل : الىت جتوس  األفاعي  -  أ
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  اللغويات                                                               

  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
 تقع فى شمال الشرقي لسبیطلة  قمونیة  إحدى مدن تونس الكبرى  القیروان 

) ج(االتجاه وھو مھاجمة المسلمین  النحو 
 أنحاء  

 یجتمع مع جیشھ فى مكان   -یقیم یعسكر 

 أفعى ) م( حیة من شرار الحیات  األفاعى متاع  ) م ( كل ما ینتفع بھ  أمتعة 

 تتردد أو تجول  تجوس  موطن ) م( كل مكان أقام بھ اإلنسان   مواطن 

 ظھر  بدأ مقار ) ج ( مكان  مقر

ركز  ینزل و یلجأ یأوى
 رمحھ

 غرز رمحھ 

 یدرسون معا  سون یتدار قلیل × كثیر  كثیف

  رومانیة  بیزنطیة القتال  النزال 

  یمر  یمضى  یدقق النظر  یتأمل

      خفي× ظھر   بدا
 سبع ) م( كل مالھ ناب ویھجم على الناس و الدواب فیفترسھا  السباع 

ا موضع ھذ( كلمة فارسیة معربة و معناھا معظم الكتیبة و القافلة و الجماعة من الخیل و المراد ھنا  القیروان 
 ) اجتماعكم
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G                     عزل عقبة – ١٤  S   

  ماذا كان يفعل عقبة أثناء بناء القريوان ؟  - ١

یرسل السرایا فیغزو القبائل المجاورة ثم تعود محملة بالغنائم اال أنھ لم یقم بأیة عملیة من عملیات الفتح  @
  .الكبرى خالل ھذه السنوات الخمس 

  من الذى طلب من اخلليفة معاوية بن أبى سفيان عزل عقبة ؟  - ٢

مسلمة بن مخلد األنصاري و كان والیا على مصر و المغرب فى تلك الفترة ، كما طلب تعین أبى المھاجر  @
  .بن دینار مكانھ ، وكان مولى لمسلمة 

  ة ليعزل عقبة ؟ ما الفرصة الىت انتهزها مسلمة لعزل عقبة ؟ ما الذى هيأ الفرصة ملسلم - ٣

أن عقبة لم یقم بأیة عملیة من عملیات الفتح الكبرى خالل ھذه السنوات الخمس ، مما جعل مسلمة یجد  @
  . الفرصة سانحة لعزل عقبة و تعین أبى المھاجر بن دینار مكانھ 

  ماذا تعرف عن مسلمة بن خملد األنصاري ؟    - ٤

المدینة بأربع سنوات ،وشھد فتح مكة ، وقد واله معاویة بن  لىإن ، ولد قبل مقدم النبى ـكان یكفى أبا مع @
  .ھجریة   ٦٢ھجریة و مات سنة  ٥٠أبى سفیان والیة مصر سنة 

  مل يكن عزل عقبة بسبب إهماله أو عجزه ؟   -:ما السبب احلقيقي وراء عزل عقبة ؟ علل - ٥

كلمة مسموعة عند معاویة بن أبى ترفع عقبة و إھمالھ شأن مسلمة بن مخلد برغم علمھ أن مسلمة لھ  @
  . سفیان 

  كيف تلقى عقبة نبأ عزله ؟  - ٦

  . بصدر رحب لم یغضب ، ولم یثر ، ولم یعترض  @

  وضح   . عزل عقبة كان له سببان أحدهما ظاهر و اآلخر حقيقى  - ٧

بأیة عملیة من انشغال عقبة ببناء القیروان عن مواصلة الفتوحات اإلسالمیة  ولم یقم  -: السبب الظاھري @
  . عملیات الفتح الكبرى خالل ھذه السنوات الخمس

ترفع عقبة و إھمالھ شأن مسلمة بن مخلد برغم علمھ أن مسلمة لھ كلمة مسموعة   - : السبب الحقیقي @
  .        عند معاویة بن أبى سفیان 

            

 ٧ 



  

 

  ماذا فعل عقبة عندما أراد أبو املهاجر أن يشرح له سبب عزله ؟ وملاذا ؟ - ٨

عقبة بال اھتمام ألنھ یعتقد فى قرارة نفسھ أنھ من أكفأ القواد المسلمین فى ذلك الزمان ، و یعتقد  إلیھنظر  @
  .  أن ھناك أسباب نفسیھ وراء قرار العزل ال شأن لھا بكفاءتھ و قدرتھ الحربیة 

  .هناك نبأن سيئان تلقاهما عقبة بصرب شديد و عزم قوى وضح  - ٩

  ) .نبأ عزلھ عن قیادة الجیش (  -: النبأ الثانى، ) وفاة عمرو بن العاص  ( -: النبأ األول @

  مب فوجئ أبو املهاجر عندما أخرب عقبة بنبأ عزله ؟ - ١٠

  . أن عقبة تلقى النبأ بصدر رحب لم یغضب ، ولم یثر ، ولم یعترض  @

   .یة و اجتمع بھ ركب ناقتھ و قدم على معاو @  ماذا فعل عقبة بعد عزله عن قيادة اجليش ؟ - ١١

  ماذا فعل أبى املهاجر بعد خروج عقبة ؟  - ١٢

  . جمع الجنود و أعلنھم بمھمتھ و بدأ یمارس مھام وظیفتھ الرسمیة  @

  ما أول عمل قام به أبو املهاجر بعد توليه القيادة ؟  - ١٣

القیروان ، وحذا تقع بالقرب من ) دكرور ( قریة بربریة تسمى  إلىنقل المسلمین من مدینة القیروان  @
  . بعد ذلك حذو عقبة فى نشر الدعوة اإلسالمیة و القیام بفتح المدن و األمصار 

  و اجتمع به ؟  إليهما الذى دار بني عقبة و معاوية بعد أن ذهب  - ١٤

  ) أنني فتحت البالد و بنیت المنازل و مسجد الجماعة ، ثم أرسلت عبد األنصار فأساء عزلي (  -:قال عقبة @

كان مسلمة قد قام بعزلك فسوف أرد إلیك اعتبارك فى عمل آخر ألنك تعلم  إذا(  -:ذر لھ معاویة و قال لھ أعت
  ) .أن مسلمة افتداني بدمھ أیام المحنة 

  ما الذى فهمه عقبة و تأكد منه بعد احلوار مع معاوية ؟  - ١٥

  القيادة ؟  إىلمل يناقش عقبة معاوية فى أمر أعادته  -:علل - ١٥

وظیفتھ لن تتم و مسلمة على قید الحیاة ، فلم یحاول مناقشة معاویة و ركب من  إلىكد أن أعادتھ تأ @
  .مصر  إلىساعتھ و عاد 

  

   
 ٨ 



  

 

  ما الفرتة الىت أمضاها عقبة خارج القيادة ؟ و كيف قضاها ؟  - ١٦

 ٦٠نة عكف عقبة على التفقھ فى الدین و صبر على ھذه المحنى سبع سنوات حتى توفى معاویة س @
  .ھجریة  ٦٢ھجریة و توفى مسلمة سنة 

  .أنھ افتداه بدمھ أیام المحنة  @ما سبب استجابة معاوية ملسلمة بشأن عزل عقبة  ؟  -١٧

   -:وضح اجلمال فى  - ١٨

   -: تلقى عقبة نبأ عزله  بصدر رحب - ١
  .تعبیر یدل على قوة إیمان عقبة و سماحة نفسھ و على حلمھ وصبره  

   -:مل يعرتض  –مل يثر  –مل يغضب  - ٢
  تعبیر یدل على تمام الرضا بقضاء ال

  .     المعنى ، وھو  تفصیل بعد إجمال لتوضیح لھ وقدره 

  

  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
 أعماق نفسھ قرارة نفسھ جماعة من خمسة جنود الى أربعمائة السرایا

 االبتالء الشدید المحنة عارضة مھیأة سائحة

 فعل مثلھ حذا حذوه موال) ج(تابعا وعبدا  مولى

 مصر) م(المدن  األمصار الظلم× الحق و العدل  اإلنصاف

 كرامتك اعتبارك یوجبھا أو یفرضھا یحتمھا

 ساعدني افتداني أنباء) ج( خبر ھام  نبأ

 تحقق تأكد ضیق× واسع  رحب

 أقام ومكث وبقىلزم و استمر و  عكف ِسماح) ج(الكریم  السمح

ألیم 
 الوقع

 التفھم و التبحر التفقھ ثر مؤلملھ أ

 قدرتھ و مھارتھ كفاءتھ أسوأ× أقدر  أكفأ

  إبقاء× إقصاء   عزل  قائد حاكم: والة) ج(  والى

  عمل: مھمة ) م(  مھام  تقدیر واحترام× سخریة   استھزاء

  أقل وأسھل  أبسط  جھة –عند   ِقَبل

  محتقر× محترم   مھیب  یقوم بـ –یؤدى  –یزاول   یمارس

  وصل  بلغ  اھتمام×   إھمال

  ما یحصل علیھ الجیش المنتصر بعد الحرب: غنیمة ) م(  الغنائم

 ٩ 



  

 

G         عودة عقبة إىل القيادة – ١٥  S   

  يف عهد من عاد عقبة إيل قيادة اجليش ؟ وماذا كان ميثل هذا القرار ؟  - ١

في إعادة عقبة إلي حرجا " یزید بن معاویة " ھجریة لم یجد  ٦٢بعد موت مسلمة والي مصر سنة  @
  . الجیش في إفریقیة ، وكان ھذا القرار بمثابة رد اعتبار لعقبة 

  إيل أين اجته عقبة ؟ وكيف استقبله أهلها ؟  - ٢

  . ذھب إلي برقة أوال ، وھناك لقي أروع استقبال من أھلھا وحظي بأبلغ أنواع الترحیب  @

  ؟ وملاذا ؟ ) رقة ب( ما العرض الذي عرضه عقبة علي أهل هذه املدينة  - ٣

االنضمام إلي الجیش الرابض في القیروان ؛ حتى یتمكن من حشد أكبر قوة لفتح إفریقیة وضمھا إلي  @
  .الدولة اإلسالمیة 

  ما موقف أهل برقة من عرض عقبة ؟  - ٤

   .سارع الناس إلي تلبیة نداء عقبة وعلي الفور أعدوا عدتھم وجھزوا خیولھم وانطلقوا صوب القیروان  @

  مب فوجئ أبو املهاجر يف مقر قيادته يف دكرور ؟  - ٥

فوجئ أبو المھاجر بعقبة یتقدم جیشا كثیفا من البربر و یدخل علیھ فى مقر القیادة بقریة دكرور یبرز لھ  @
  .قرار یزید بن معاویة بعزلھ عن القیادة

  . أن یخلي مركز القیادة @ ماذا طلب عقبة من أبو املهاجر ؟  - ٦

  ؟ وماذا فعل اجلند بعد رحيلهم ؟ ) األمر الذي أمر به اجلنود ( أمر عقبة املسلمني  يءبأي ش - ٧

  أصدر عقبة أمرا بانتقال المسلمین الموجودین في قریة دكرور إلي مدینة القیروان  @

  . بدأ الجنود یجددون منازلھم المھجورة ویعیدون إلیھا الحیاة   -:ولما تم رحیلھم إلیھا 

  عقبة جنوده بالعودة إيل القريوان ؟ ملاذا أمر - ٨

  . حتى یعیدوا إلیھا الحیاة من جدید ولذلك بدءوا یجددون منازلھم المھجورة  @

  

            

١٠ 



  

 

  ؟ وماذا كان رد اجلندي العربي ؟ فما هو . يل أحد اجلنود العرب وجه أحد جنود الرببر سؤاال إ - ٩

  ) ؟ " القیروان " اذا سمیتم ھذه المدینة لم(  - :وجھ أحد جنود البربر إلي جندي عربي ھذا السؤال  @

أنھ موضع " إننا أطلقنا علیھا ھذا االسم ؛ ألن لفظ القیروان یعني في لغتنا (  - :رد علیھ الجندي العربي قائال 
  " ) . اجتماع الناس والجیش 

  وان ؟ مب وصف اجلندي العربي مدينة القري/ ملاذا بذل عقبة اهتماما كبريا مبدينة القريوان ؟  - ١٠

  .ألنھا أول مدینة إسالمیة تقام فى ھذه البالد -١ @

  .ستكون مركز إشعاع للمنطقة كلھا -٢@ 

   .ستخرج منھا الحمالت الحربیة لتطھیر كل ھذه الجھات من أعداء اهللا  -٣@ 

  أيهما أمجل ؟ وملاذا ؟ ) اجليش املقيم –اجليش الرابض ( - ١١

  . األسد الرابض انتظارا  للفتك بالفریسة وھذا دلیل على قوتھ  األول أجمل ،  ألنھ صور الجیش بصورة @

   - :وضح اجلمال يف  - ١٢

  . تعبیر یدل علي شدة إیمانھم وحبھم لعقبة - :سارع الناس إيل تلبية نداء عقبة  -أ

  . قذر یجب التخلص منھ تصویر ألعداء اهللا بأنھم شيء - :لتطهريها من أعداء اهللا  -ب

 تصویر للقیروان بصورة شمس تشع وتنشر نور الدین والثقافة ، -:ع للمنطقة وستكون مركز إشعا - ج
  .  وھو تصویر یوحي بأثر اإلسالم في إسعاد الناس وھدایتھم 

  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
 سریع سرعان راحة× ضیقا أو مشقة  حرجا

 فقد× نال  حظي بمكانة أو منزلة بمثابة

 رفض× بة إجا تلبیة أقبح× أجمل  أروع

  تنقیة  تطھیر المنتظر و المقیم فیھا الرابض

 أي حمل القرار حملھ أصواب) ج ( جھة  صوب

 أضعف× أقوي و أجمل  أبلغ یقود یتقدم

 قلیال ممن الوقت ھنیھة العامرة× الخالیة ، الموحشة  المھجورة

یزید بن  حملة) م ( الھجمة  الحمالت
 معاویة

وفاة والده الخلیفة األموي الثاني بعد 
 معاویة

١١ 



  

 

G               أخطر معارك عقبة – ١٦  S   

قضى عقبة أيامه بعد عودته إيل القريوان ؟ماذا كان يفعل يف القريوان استعداد  يءيف أي ش - ١
    ؟  للفتح

  ویرتب المیمنة والمیسرة والقلب   -٢لیعید تنظیم الجیش     - ١ -:لبث عقبة بضعة أیام في القیروان  @

  . حتى أصبح الجیش علي أھبة االستعداد للغزو و الفتح                            

  ماذا صنع عقبة يف الليلة التي حددها لبدء الغزو ؟  - ٢

إنني (  - :سھر حتى ساعة متأخرة من اللیل مع أوالده یحدثھم عن الجھاد واالستشھاد ، ومما قالھ لھم  @
  . ، ثم أوصي بما یجب أن یفعلوه بعده ) ال أجاھد من كفر باهللا فال أز... قد بعت نفسي هللا عز وجل 

  وضح ذلك . عقبة جماهد ومعلم ألوالده  - ٣

  - :ھو مجاھد  @

  .ألنھ في اللیلة التي حددھا للجھاد أخذ یتحدث مع أوالده عن الجھاد واالستشھاد في سبیل اهللا                 

  . ب أن یفعلوه بعده ألن أوصي أوالده بما یج   -:ھو معلم   @

  ماذا فعل عقبة بعد أن أوصي أوالده ؟  - ٤

بعدما أذن المؤذن لصالة الفجر قام وأدي الصالة ثم قبل أوالده وركب جواده وانطلق أمام الجیش متجھا  @
  . للزاب 

  إيل أين اجته عقبة بعد ذلك ؟  - ٥

  ) .    بالجزائر ( الیوم   )قسنطینة ( اتجھ إلي الزاب وھي المدینة التي یطلق علیھا اسم  @

  من الذي استخلفه عقبة علي القريوان ؟ / ماذا فعل عقبة قبل أن يغادر القريوان ؟  - ٦

  . في خمسة آالف من الجند ) زھیر بن قیس البلوي ( استخلف علیھا  @

  

            

١٢ 



  

 

ي بهذا ما املراد باليوم املوعود ؟ ومل مس)رفع عقبة شعلة اإلسالم ، وتهيأ لليوم املوعود (  - ٧
  االسم ؟ 

  ) . الزاب ( یوم المعركة الفاصلة التي اتجھ فیھا عقبة إلي قسنطینة  -:الیوم الموعود ھو  @

  . سمي بھذا االسم ألن المعركة كانت من أشد المعارك 

  كم عاما استبعد عقبة عن اجلهاد ؟  - ٨

  . ھجریة خالل فترة عزلھ  ٦٢ھجریة حتى سنة  ٥٥سبع سنوات من سنة  @

  ل انطفأت شعلة احلماسة للغزو عند عقبة ؟ ه - ٩

ال ، لم تنطفئ  شعلة الحماسة للغزو عند عقبة ألنھ بالرغم من أنھ بلغ الثانیة والستین من عمره ظل  @
  . متوقد الحماسة لخوض المعارك في سبیل اهللا 

  . وضح . كان عقبة حيب اجلهاد حبا عظيما / ما الذي كان يروق عقبة ويطربه ؟  - ١٠

  . منظر السیوف والرماح وھي تلمع في أیدي الفرسان  - : ال یروقھ إال كان عقبة   @

  .  حمحمة الخیل وھي تعدو  بالمقاتلین  في میدان الحرب   - : وال یطربھ إال @

  كم كان عمر عقبة يف ذلك الوقت ؟ و كيف قضي عقبة معظم حياته ؟   -١١

  .    ره بلغ الثانیة والستین من عم -:كان عمر عقبة  @

إما رائدًا دینیًا یعلم الناس شئون دینھم ، وإما غازیًا في سبیل اهللا یفتح المدن   -:قضى معظم حیاتھ  @
  . واألمصار وُیعلي  كلمة اهللا في األرض 

  ... )حانت منه نظرة حنو املشرق فوجد الشمس تتهادي (  -١٢

  مب حدث عقبة نفسه يف ذلك الوقت ؟          

شمس المثل  ..شمس اإلسالم .... إنھا القرآن ... إننا نحمل إلي العالم شمسا ال تغیب أبدا (  -:قال عقبة  @
  ) .  العلیا واألخالق الفاضلة ، إن ھذه الشمس البد أن تسطع في كل مكان ، إن لیل الوثنیة قد أذن بالزوال 

  شمس التي ال تغيب ؟ ما املقصود بال/ العامل ؟  إىل  ما الشمس التي حيملها املسلمون   -١٣

   .شمس القرآن ، شمس اإلسالم ، شمس المثل العلیا واألخالق الفاضلة  @

١٣ 



  

 

  ) لكأني بكم وقد فتحتم إفريقية ونشرمت عليها نور اإلسالم وأخرجتم أهلها من الظلمات (  -١٤

  من املتحدث يف هذه العبارة ؟ ومن الذين خياطبهم ؟ وما مناسبة ذلك ؟ 

  الضباط المسلمین  -:ة بن نافع                  المخاطب عقب -:القائل  @

عندما أمسك الضباط المسلمین بأعنة خیولھم ووقفوا علي مقدمة الجیش ینتظرون اإلذن  - :مناسبة ذلك 
  لھم بالتحرك 

  مب ذكر عقبة ضباطه حينما كان يتحدث إليهم ؟   / كيف حث عقبة املسلمني على اجلهاد ؟  -١٥

كلمة ذكرھم فیھا أنھم حزب اهللا و أن حزب اهللا ھم الغالبون ، وذك رھم كی ف نص رھم اهللا  ف ي     ألقى فیھم  @
  . مواطن  كثیرة ، وكیف محا اهللا بھم ظالم الوثنیة من معظم ھذه  البقاع 

  كيف كان حال الرببر قبل وصول اإلسالم ؟ /تح اإلسالمي ؟كيف صور عقبة حال البالد قبل الف -١٦

                       .د تضطرب بالظلم كانت البال -١ @

  .وكانوا ال یتقاضون أجورا على أعمالھم  -٢ @

  . یرسفون في قیود االستعباد البیزنطي أھلھا كان -٣ @

   .كانوا یبیعون أوالدھم لیدفعوا الضرائب لسادة الرومان  -٤ @

   كيف أصبح الرببر يف ظل اإلسالم ؟  -١٧

      . الحكم البیزنطيحرر اإلسالم البربر من  -١ @

   . جعل الناس سواسیة في الحقوق و الواجبات -٢ @

      . اإلجحاف عوض األجراء عن سنوات الظلم و -٣ @

  . فأصبح األجیر یأخذ حقھ  قبل أن یجف عرقھ   -٤ @

  . أدي للفقیر حقھ من مال الغني  -٥ @

  مب أوصي عقبة جنوده ؟  -١٨

عدائھم ، رحماء بم ن یس المونھم وی دخلون ف ي دی ن اإلس الم  ، ث م ق ال         أوصاھم بأن یكونوا أشداء علي أ @
  "  . انطلقوا علي بركة اهللا "   -:لھم 

            
١٤ 



  

 

 اللغويات 

  "إنني بعت نفسي هللا عز و جل فال أزال أجاهد كل من كفر باهللا" - ١٩

  من القائل؟و ملن قاهلا؟ وما املناسبة؟ وماذا تكشف من شخصية صاحبها؟

   عندما كان متجھا إلى مدینة الزاب ، وتكشف عن إیمان صاحبھا باهللا و حبھ للجھاد -ألوالده  -قالھا عقبة  @

  .یفید التجدد و االستمرار  @           ماذا يفيد هذا األسلوب  ؟........ "  ال أزال "  - ٢٠

   

  

  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
من ثالثة إلى تدل علي عدد   بضعة  أقام ومكث  لبث

  ةتسع
 قساة× ھو العطوف الرقیق   رحماء

  رحیم م
أھبة 

  االستعداد
  ج أھب وأقواه أتم استعداد

  نائبا عنھ جعلھ و واله  استخلف  جیاد الحصان ج  الجواد
  العقود ج ھو عشر سنوات  العقد أبعد استبعد
  دخول  خوض  مشتعل  متوقد
  صوت الخیول  حمحمة  ال یعجبھ  ال یروقھ
  قضى  أمضى  تبطئ× تجرى   تعدو
  محاربا  غازیا  مرشدا  رائدا
  تتحرك: المراد   تتھادى  وحدثت قربت  حانت
  غالئل ثوب رقیق ج  الغاللة  على مھل  رویدا
  تغیب× تشرق   تسطع  ال مفر  البد

آذن 
  بالزوال

سیر اللجام الذي تمسك بھ   أعنة  كاد ینتھي
  عنان مالدابة 

لكأني 
  بكم

و أنصاره  أعوان دین اهللا   حزب اهللا  أتخیلكم
  أحزاب ج

  بقعة البالد م  البقاع  معاشر جماعة ج  معشر
  یمشون فیھا ببطء  یرسفون  تضطرب أو تشتد  تموج

  أجیر من یعملون باألجر م  األجراء  متفاوتین× متساوین   سواسیة
  شدید غالظ  و أقویاء م  أشداء  العدل×  الظلم الشدید  اإلجحاف

١٥ 



  

 

G                  يوم مشهود – ١٧  S  
ً إليها يينة الىت كان اجليش اإلسالمما املد - ١    @ ؟ متجها

   .كان الجیش متجھًا إلى مدینة الزاب بالجزائر  @

  صف منظر خروج اجليش من القريوان متجها إىل الزاب؟ - ٢

  .تحركت الخیول بالفرسان و رفرفت األعالم فى مقدمة الجیش  @

منظر الجیش فراحت ترسل األنوار علي  وأخذ عقبة یردد بعض آیات القرآن الكریم وكأنما أعجب الشمس
ھذه الصحراء  وسمعت الرمال كلمات التسبیح والتھلیل تنطلق من حناجر الفرسان فأحست أنھ یوم مشھود 

  . فى تاریخ المنطقة وأنھ سیكوون میالدا جدیدا لھذه المنطقة 

  مباذا أعجبت الشمس ؟ وما الذي مسعته الرمال من املسلمني ؟  - ٣

  س منظر الجیش  ، وسمعت الرمال كلمات التسبیح والتھلیل تنطلق من حناجر الفرسان أعجب الشم @

  . بالجزائر) أوارس ( في شمال تیبسة وجبال   @       أين تقع مدينة الزاب ؟  - ٤

  ماذا كان يفعل عقبة أثناء سريه ؟ / كيف كان حال عقبة و هو يقود اجليش؟  - ٥

غتباط و كأنھ ذاھب فى نزھة ممتعة یتألق وجھھ بالمھابة و الجالل كان عقبة یقود الجیش فى فرح و ا @
  .و الوقار 

  قائل ؟وملن قاهلا؟ وما مناسبتها؟ وماذا كان الرد؟ وعالم تدل؟المن  ." مىت نلتقي بأعداء اهللا " - ٦

  ن للضباط المسلمی   - : و قالھا،                        ھو عقبة بن نافع      - :قائل العبارة  @

  عندما كان الجیش متجھا إلى مدینة الزاب - :والمناسبة 

وتدل على شدة اشتیاق عقبة  "   صبرا یا بن نافع إن المعارك آتیة ال ریب وإن نصر اهللا لقریب" - : والرد
  .وتطلعھ للقاء أعداء اهللا حتى یرفع كلمة اهللا عالیة  

  ماذا تعرف عن مدينة باغاية ؟ - ٧

  .البربر ولكن سكانھا اآلن من البربر و الروم معا وھي احدي مدن تونس  ھى حصن قدیم من حصون  @
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    كيف استعدت هذه املدينة للقاء عقبة وجيشه ؟ /  ما موقف أهل باغاية من اجليش اإلسالمي ؟ - ٨

صمموا على قتال  –كانت أنباء عقبة وجیشھ قد سبقت إلي ھذه المدین و احتشد أھلھا خارج األسوار  @
  .ین   خرجت النساء یشجعن المقاتلین  المسلم

  ماذا قال عقبة جلنوده عندما التحموا جبيش الرببر والروم ؟  - ٩

  )   اضربوا فوق األعناق و اضربوا منھم كل بنانف: ( نادي عقبة في الجیش قائال  @

 من القائل؟ وملن؟ وما املناسبة؟ وما" اضربوا فوق األعناق و اضربوا منهم كل بنانف"  - ١٠
  ؟    تهانتيج

  للجیش اإلسالمي   -:،          وقالھا     ھو عقبة بن نافع      - :قائل العبارة  @

عندما التقى بالجیش المكون من البربر والروم عند مدینة باغایة وكان التحاما عنیفًا لم تشھده  - :المناسبة 
            - :ونتیجة ھذه العبارة ، المدینة من قبل 

                           . ألشالء و تناثرت الدماءتطایرت ا -١ 

  . حاول الروم والبربر أن یرتدوا ویعتصموا بالمدینة  -٣   .رجالھن لمصارع نساء البربر والروم فزعت  -٢

  االعتصام مبدينتهم ؟  حاول الروم والرببر االرتداد و مىت - ١١

حاول الروم رجالھن ، و لمصارع  اء البربر والروم نسفزعت و   تطایرت األشالء و تناثرت الدماءعندما  @
  . البربر أن یرتدوا ویعتصموا بالمدینة  و

مب فوجئ الرببر والروم عندما /  ملاذا مل يستطيع الرببر والروم أن يرتدوا مدينتهم ؟  - ١٢
  االعتصام مبدينتهم ؟ وما اسم هذه املدينة ؟      أرادوا

ھم إلیھا بمجموعة من الفرسان فسد علیھم الطریق ووجد الروم والبربر ألنھم فوجئوا بأن عقبة قد سبق @
  . أنفسھم محصورین بین المسلمین من األمام والخلف ؛ فأعلنوا رایة التسلیم وطلبوا األمان  ، مدینة باغایة  

  مىت نادى عقبة بوقف الطعان؟ و مب تقدم زعيم املدينة ؟ - ١٣

  .وتقدم زعیم المدینة یطلب منھ الصلح ،  یم عندما أعلن أھل باغایة رایة التسل @

  ما موقف عقبة من طلب زعيم باغاية ؟ - ١٤

  .أجاب عقبة طلب زعیم المدینة ولكنھ اشترط علیھ أن یدفع للمسلمین ضریبة الدفاع  @

١٧ 



  

 

 

  و ملاذا؟  ؟ ما ضريبة الدفاع الىت فرضها عقبة على أهل هذه املدينة - ١٥

  كانت تمتاز بأنھا تضم أحسن الخیول  ھاألن ؛دد من الخیول األصیلة فرض عقبة على ھذه المدینة ع @

  ؟ ما املدينة الىت اجته إليها عقبة بعد ذلك - ١٦

اتجھ عقبة إلى مدینة تازولت التي حاولت أن تصد الزحف العربي ، فلم تجد مقاومتھا فتیال ولقي سكانھا  @
  رض علیھم ضریبة فدفعوھا لھ قبل أن یغادر المدینة  ھزیمة قاسیة ، وطلبوا بدورھم األمان فھاندھم عقبة وف

  تدل مهادنة عقبة ألعداء اإلسالم وقبوله ضريبة الدفاع عنهم  ؟ ىءعلى أي ش - ١٧

تدل على رحمة المسلمین بالمھزوم وعدم قضائھم علیھ  و أن الھدف من الحرب لیس القتل بل تمھید  @
   . ةوالعدل والمساواالطریق لنشر اإلسالم 

  اللغويات                                                

  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة 
  یفصح × یردد بدون إیضاح  یتمتم  ثبتت× تحركت   رفرفت

  المتقدم فى بطء لكثرتھ  الزاحف  أعجب  بھر

مرمى   تبخل× تزید   تسرف
  البصر

  منتھى ما یصل إلیھ النظر

  قولھم ال إلھ إال اهللا  التھلیل  قولھم سبحان اهللا  التسبیح

  أول النھار  الضحا  یسابق ویبارى  ینافس

  یظلم× یتزین ویشرق   یتألق  سرور  اغتباط

  السفھ و  الطیش×الرزانة والحلم   الوقار  العظمة  المھابة

  یقین ×  ال شك  ال ریب  ذاھبة× قادمة   آتیة

  تفرق × اجتمع   احتشد  تعداه وخلفھ وراءه  جاوزه

  األعضاء م ِشلو  األشالء  اف األصابع م بنانةأطر  البنان

  اطمأنت× خافت   فزعت  تجمعت× تفرقت   تناثرت

  یرجعوا  یرتدوا  مقتل م مصرع  مصارع

  القتال  الطعان  یحتموا ویتمسكوا  یعتصموا

  الھدوء× الجلبة والصیاح   الضجة  صوتھا ورنینھا   صلیل

  یبقى× یترك   یغادر  لم تنفع  لم تجد

  الدلیل) م(المرشدون   األدالء  انصرف عن قتالھم  –صالحھم   ھادنھم

 حصون) ج(قلعة  حصن العنق) م(الرقاب  األعناق

 لمعان بریق الواسعة الممتدة
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G                  معركة املصري – ١٨  S  
  ) كانت هاتان املعركتان متهيدا ملعركة كربى يتقرر بها مصري احلرب فى هذه املنطقة ( 

  .تازولت  –باغایة  @؟                      ان املشار إليهما ما املعركت - ١

  .مدینة أدنة عاصمة الزاب  @      دينة اجته إليها عقبة بعد ذلك ؟ما  أول م - ٢

  ؟  ما الذى قرره أهل املدينة عندما علموا بزحف جيش عقبة - ٣

  . قرروا أن یدافعوا عن مدینتھم حتى آخر جندي منھم  @

  تصور عقبة وسكان أدنة للمعركة الىت ستقع بينهم بالغا ؟ ملاذا كان  - ٤

كان تصورھم للمعركة بالغا ألنھم كانوا یعلمون خطورة ھذه المعركة فغما أن یثأروا من : سكان أدنة  @
   .المسلمین ویقضوا علیھم وإما أن تضیع المنطقة من أیدیھم إلي األبد 

  .ل جھاد المسلمین فى المنطقة كان یعلم أن ھذه المعركة ستحدد مستقب: عقبة 

  كيف استعد أهل أدنة لقتال املسلمني ؟  - ٥

  . احتشدوا خارج أسوار المدینة  فى مكان یسمى وادي سھر  - ١@

كانوا یعدون بعشرات اآلالف فقسموا أنفسھم إلى كتائب یقود كل منھا ضابط من خیرة الضباط في الروم  -٢
  .أو البربر 

  .د عزائمھم في ھذا الوقت الرھیبلنساء لتشجیع الرجال على منازلة المسلمین وشأخذوا معھم جیشا من ا -٣

  كيف استعد املسلمون للمعركة ؟  - ٦

  .قام عقبة بتوزیع الخیول التى غنمھا من معركة باغایة على الراجلین فى الجیش  - ١@

  تصارات المسلمین علىألقى فى المسلمین كلمة شجعھم فیھا على قتال أعداء اهللا وذكرھم فیھا بان - ٢@

  .األعداء فى غزوة بدر والیرموك برغم قلة المسلمین        

  .طلب منھم الصبر وعدم الخوف من كثرة األعداء  - ٣@
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  ما املعركتان اللتان حتدث عنهما عقبة إىل جنوده ؟ وملاذا خصهما بالذكر ؟  - ٧

  . األعداء ومع ذلك انتصر المسلمون  بدر والیرموك وذلك ألن عدد المسلمین كان أقل من عدد جیش @

ومع هذا كتب اهللا لنا النصر وانزل اهلزمية باألعداء وأصبحنا حبمد اهللا جيشا يهز البالط ( - ٨ 
  من قائل العبارة ؟ وما أثرها فى املخاطبني بها ؟ ) البيزنطي ويروع ما بقى من بطارقة الروم 

ھم  إذ جردوا أسلحتھم وانطلقوا وراء القائد الكبیر إلى قالھا عقبة فزادت حماسة المسلمین وھزت مشاعر @
  . أدنة

  ماذا رأى الروم والرببر يف معسكرهم ؟ وماذا تذكروا ؟ وما أثر ذلك فى نفوسهم ؟  - ٩

عندما رأي سكان أدنة غبار الجیش اإلسالمي من بعید تذكروا ما جري للروم والبربر علي أیدي المسلمین  @
  تزعزعت ثقتھم فى أنفسھم    - ١          -:، وأثر ذلك 

  بدأت حماستھم تضعف شیئًا فشیئًا  -٢                         

  وأدرك الضباط أن الجنود أصابھم الفزع والرعب  فراحوا یبثون فیھم الحماسة  -٣                         

  .ویشجعونھم على قتال المسلمین                              

  وضح  . لنساء األعداء دور يف املعركة  كان - ١٠

نساء الروم والبربر ، عندما أدرك الضباط ما جرى للجنود   عند رؤیتھم جیش المسلمین فتسلل فریق  @
منھم ناحیة النساء وأمروھن أن ینادین في الجنود باالستعداد ، وعلي الفور تعالت صیحات التشجیع من 

دافعوا عن أرضكم عن عرضكم عن أموالكم ال تكونوا لقمة .. یا حماتنا .. لنا رجا.. النساء أن تقدموا یا جنودنا 
  سائغة للمسلمین

  أظهر عقبة وااهدون فى معركة أدنة مهارتهم احلربية وضح ذلك؟  - ١١

أظھر عقبة والمجاھدون فى ھذه المعركة من البسالة والجرأة ما خلع قلوب األعداء إذ إنھ كان یصول  @
ویمزق جند األعداء كل ممزق ویرسل الضربة إثر الضربة فیقصم الرءوس والھامات ، وأبدي ویجول بفرسھ 

المجاھدون المسلمون كل مھاراتھم الحربیة وكل ما عرفوه من فنون القتال حتى تقھقر األعداء وفروا ھاربین 
  ویلحقون بھم الدمار  إلي مدینتھم تشیعھم صرخات النساء ووراءھم خیل المسلمین وجند اهللا یرمونھم بالموت 

  ما نتائج نصر املسلمني فى معركة أدنة ؟  -١٢ 

  .غنم عقبة وجیشھ مغانم كثیرة -٢           .انتھت مقاومة البیزنطیین تماما  -١ @

  .اطمأن قلب عقبة إلي أن فتح البالد الواقعة في طریقھ حتى طنجة أصبح میسورا  -٣

٢٠ 



  

 

 

یأخذ قسطا من الراحة قبل أن یستأنف السیر إلى  @ المي ؟ما الذى طلبه عقبة من اجليش اإلس - ١٣
   طنجة

   .أداء الصالة شكرا هللا على ما منحھ من نعمة النصر @؟ ماذا كانت تعىن الراحة بالنسبة لعقبة  - ١٤

   سیستأنف عقبة وجیشھ السیر إلي طنجة @إيل أين سيتجه عقبة وجيشه بعد انتصاره يف أدنة ؟  - ١٥

  اللغويات                                                

  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
  یتحدد  یتقرر  تھیئة  تمھید

  یعفوا× ینتقموا   یثأروا  أفضل  خیرة

  یجمعون  یحشدون  ھین× عظیما   بالغا

  الصعب المخیف  الرھیب  مقاتلة  منازلة

  الضعف× القوة   البأس  المشاة م راجل  الراجلین

  اشتبكا واختلطا   التحم الجیشان  الحرب أسلحة   العتاد

  آفاق.منتھى مد البصر ج  األفق  غالبوا عدوكم فى الصبر  صابروا

  خطر ببالھم  طاف بخلدھم  یلمع  یتوھج

  تقوى× تضعف   تفتر  اضطربت  تزعزعت

یبثون 
  الحمیة

  االستعداد  التحفز  یھیجون الحماسة والعزة

یصول 
  ویجول

  یشردھم فى كل مكان  ممزقیمزقھم كل   یطاردھم ویھجم علیھم

  یفصل  فیقصم  عقب أو وراء  أثر

  أظھر  أبدى  )مقدمة الرأس(ھامة .م  الھامات

تقھقر 
  األعداء

  تودعھم  تشیعھم  ترجعوا مھزومین

مدینة مغربیة تقع على ساحل البحر   طنجة
  المتوسط

  أقساط.نصیبا ج  قسطا

  كبریات.صغرى  مذكرھا أكبر ج×   كبرى  یبدأ  یستأنف

  انتصار  × ج ھزائم   ھزیمة  یطمئن× ع و یخوف یفز  یروع

  .القائد من قواد الروم  م بطریق  بطارقة   شرف   عرض 

  مر   مریر   صعبة × سھلة   سائغة

  سال فیھ الدم  دام  جعلھا تضطرب وتفزع  خلع القلوب

تنبض 
  باإلیمان 

الشرف وكل ما یجب المحافظة   العرض   المراد تفیض وتشعر باإلیمان 
  علیھ 

٢١ 



  

 

G              الزحف على طنجة – ١٩  S  
  إيل أين انطلق ااهدون ؟ وكيف كان حاهلم ؟ وماذا وجدوا يف طريقهم ؟  - ١

بعد أن استراح المجاھدون یوما وبعض یوم  نادي فیھم عقبة بالرحیل فانطلقوا تجاه طنجة ، وكانت  @
   . نجة وجدوا في طریقھم مدینة تیھرتشعلة الحماسة قد بلغت أقصاھا في نفوسھم  ، وقبل أب یبلغوا ط

  .إحدى المدن الحصینة فى عھد الروم  تیھرتمدینة  @ ما اسم املدينة الىت مر عليها عقبة ؟  - ٢

  ملاذا رفض أهل هذه املدينة اخلروج لقتال املسلمني ؟ ماذا فعل أهل تيهرت إزاء الغزو العربي ؟  - ٣

قوا نفس المصیر الذي القاه أھل المدن األخرى وكانوا أشد خشي أھلھا أن یخرجوا لقتال المسلمین فیل @
  منھم قوة وبأسا ؛ لذلك قرروا أن یعتصموا بمدینتھم ویحاربوا المسلمین من وراء األسوار 

  وماذا فعل عقبة ؟  فكيف وجدها ؟.. وصل عقبة إىل مدينة تيهرت  - ٤

ذرون أنفسھم من حرب المسلمین وجدھا مغلقة األبواب  و سمع صوت الجنود من خلف األسوار یح @
  .فحاصرھم بضعة أیام حتى اضطر ملكھا إلى إعالن التسلیم و دفع ما یطلبھ المسلمون من ضریبة الدفاع  

  ملاذا خشي أهل تيهرت أن خيرجوا لقتال املسلمني وماذا فعلوا؟ - ٥

ام بمدینتھم و محاربة خشي أھلھا أن یلقوا نفس المصیر الذى القاه أھل المدن األخرى فقرروا االعتص @
  .المسلمین من وراء األسوار

  كيف عرف عقبة أن الروم و الرببر ال قدرة هلم على مالقاته؟ - ٦

  .سمع عقبة الجنود یحذرون أنفسھم من قتال المسلمین  @

  ؟ ما الذى أدركه عقبة عندما مسع اجلنود حيذرون أنفسهم من قتال املسلمني - ٧

  .وم و البربر ال قدرة لھم بمالقاتھ في ھذه المنطقة أدرك عقبة أن الر -١       @

  .وأن اهللا الذى أتم علیھ نعمتھ بالنصر و قذف الرعب فى قلوب أعدائھ -٢ @

  ماذا فعل عقبة بعد أن تسلم ضريبة الدفاع من ملك تيهرت ؟  - ٨

ثم أمر ) جھاد اللھم إنك تعلم أني أجاھد في سبیلك فأعني علي مواصلة ال: ( نظر إلي السماء وقال  @
  الجیش باالنطالق إلي طنجة  
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كيف استقبل / وضح . كان النتشار اإلسالم بني القبائل عن طريق الدعاة دوره يف فتح طنجة  - ٩
  عقبة أهل البالد الىت مر بها ؟

    -:إن كل البالد التي سیمر علیھا عقبة كان أھلھا قد دخلوا اإلسالم فما علموا بتقدم عقبة فإنھم  @

  .خرجوا مھللین ومكبرین یحیون القائد العربي -١

  .ویزودون جیشھ بما شاء من الماء والطعام واألسلحة -٢

  .وتطوع عدد كبیر من أھل ھذه البالد   لالنضمام إلى جیش عقبة للجھاد في سبیل اهللا  -٣

  ما اسم ملك طنجة ؟ و ملاذا أحسن استقبال عقبة و جيشه ؟ - ١٠

  وقد أحسن استقبال عقبة وجیشھ ) الغماري  ُیلیاُن: ( ملك طنجة ھو  @

  .ألنھ ال یضمر شرا للمسلمین و ال یناصبھم العداء     

  ؟ وماذا قدم هلم ؟ أين استقبل ملك طنجة عقبة وعدد من ضباطه  - ١١

  استضافھم فى قصره المطل على البحر وقدم لھم ھدایا نفیسة وأعلن موافقتھ على كل مطالبھم  @

  وضح ذلك من خالل أحداث هذا الفصل ؟.. يدعو إىل السالم  اإلسالم دين - ١٢

عندما خرج ملك طنجة ُیلیاُن الغماري في جمع من رجالھ للترحیب بالقائد العربي عقبة وجیشھ وافقھ  @
وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا و توكل "عقبة على السالم و لم یحاربھ و قرأ عقبة فى نفسھ قول اهللا تعالى 

  " .على اهللا

  ما الذي قاله عقبة مللك طنجة حينما التفت إليه ؟  - ١٣

عن البالد الواقعة من برقة غلي طنجة أصبحت خاضعة لحكم اإلسالم ، وغن تفكیري اآلن : ( قال عقبة  @
  ) متجھ إلي غزو األندلس وجعلھا دولة واحدة مع المغرب 

  فيم فكر عقبة ؟ و مب نصحه امللك ملك طنجة ؟ - ١٤

غزو بالد األندلس و نصحھ  ملك طنجة بعدم االشتباك مع القوط ألن قواتھم تفوق  قوات فكر عقبة فى  @
عقبة آالف المرات كما طلب منھ أن یوجھ فتوحاتھ إلى  السوس األدنى والسوس األقصى ألن سكانھا من 

  .  البربر وعقبة أصبح خبیرا بمحاربة البربر ویعلم كیف ینتصر علیھم 

  

  

٢٣ 



  

 

 

  ة خملصا يف نصيحته لعقبة ؟ هل كان ملك طنج - ١٥

نعم ألن قوات القوط تفوق قوات عقبة آالف المرات وعقبة أصبح خبیرا بمحاربة البربر ویعلم كیف  @
  .  ینتصر علیھم 

  وملاذا؟ ؟ أيهما أمجل"   أنت قد عرفت الرببر - أنت قد خربت الرببر  " - ١٦

  .ربة  األولى أجمل ألن الخبرة  تدل على زیادة المعرفة والتج @

  

  اللغويات                                                             

  

  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
  إحدى مدن الجزائر  تیھرت  غایة اشتعالھا  أقصى اتقادھا

  یحتموا و یتمسكوا  یعتصموا  خاف  خشي

  ال قدرة لھم  ال قبل لھم  الجنود  الجند

قذف الرعب فى 
  قلوبھم

  قائلین ال إلھ إال اهللا  مھللین  م بالخوفمألھ

  المشرف  المطل  قائلین اهللا اكبر  مكبرین

  مالوا  جنحوا  نفائس.غالیة  ج  نفیسة

  أسبانیا و البرتغال  األندلس  السالم  السلم

  الشعب الذى احتل جنوب أوروبا الشرقي  القوط  اطمأن× خاف   خشي

  لجنوب الغربي من طنجةمنطقة تقع فى ا  السوس  المنیعة ، القویة  الحصینة

  یظھر× یخفى   یضمر  األدنى× األبعد   األقصى

  األقصى× األقرب   األدنى  عرفتھم عل حقیقتھم  خبرتھم

      ال یظھر لھم العداء  ال یناصبھم العداء

مدینة مغربیة تقع علي شاطئ البحر المتوسط عن التقائھ بالمحیط األطلسي في مواجھة جبل   طنجة 
  طارق
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G                 غزو السوس  – ٢٠ S  
  ما موقف عقبة من نصيحة ملك طنجة له بالنسبة لفتح األندلس ؟ - ١

  . اقتنع عقبة بكالم ملك طنجة وأمر الجیش بالتوجھ إلى السوس األدنى بدال من التفكیر في فتح األندلس  @

  سكت عقبة هنيهة بدا عليه خالهلا أنه اقتنع بكالم يليان ؟ - ٢

  .للتفكیر فى كالم یلیان  @     سكوت عقبة ؟ما سبب  - أ

  .بالتوجھ إلى السوس األدنى  @       مب أمر جيشه ؟ -ب

ي ؟ ومب تسمي اليوم ؟  - ٣ َ يل ِ ل َ   أين تقع مدينة و

  )  قصر فرعون : ( تقع في غرب مدینة فاس الشمالي وتسمي الیوم  @

  ماذا فعل عقبة عندما وصل غلي حدود هذه املدينة ؟  - ٤

  .بة من یدعو أھل ھذه المدینة إلي اإلسالم أرسل عق @

  ؟ ما موقف أهل املدينة من عرض عقبة ؟ وعالم صمموا - ٥

    . كثرة ال یتوقعون الھزیمة أبدا رفضوا اإلسالم  وصمموا على قتال عقبة وجنوده ألنھم كانوا @

  رفض أهل مدينة وليلى الدخول فى اإلسالم ؟: علل  - ٦

  .الھزیمة أبدًا  لكثرة عددھم فلم یتوقعوا @

دلل علي ذلك من خالل ما .. القلة املؤمنة تستطيع بقوة إميانها أن تغلب الكثرة املشركة - ٧
  ؟)وليلي ( حدث ألهل مدينة 

حیث إن المسلمین مع قلة عددھم استطاعوا اقتحام المدینة واالستیالء علیھا في بضع ساعات رغم أن  @
  .  الھزیمة لكثرة عددھم  كانوا ال یتوقعون) ولیلي ( أھل مدینة 
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  كيف انتهت املعركة مع السوس األدنى ؟  - ٨

عندما وصل رسول عقبة حامال رفض البربر الدخول فى اإلسالم أمر عقبة باقتحام المدینة و ھجم علیھا  @
المسلمون واشتبكوا مع البربر في معركة استمرت بضع ساعات   فر بعدھا البربر فلوال ممزقة یتجرعون 

  .س الھزیمة و الھوان كأ

  ملاذا اجته عقبة إىل السوس األقصى ؟/ ماذا فعل عقبة بعد هزميته للسوس األدنى ؟  - ٩

كان من الطبیعي بعد أن ھزم عقبة البربر في السوس األدنى ھزیمة ساحقة وغنم منھا غنائم عدیدة أن  @
  .یرفع علیھا رایة اإلسالم  یتوجھ إلي السوس األقصى  لیكمل مسیرة انتصاراتھ فى ھذه المنطقة و

  هل كان سري عقبة إىل السوس األقصى مفاجأة ألهله ؟ - ١٠

كان استعدادھم كبیرا سواء في العدد أو العتاد  فصیل ما حدث فى السوس األدنى ال ألنھم كانوا یعلمون تفا @
  كيف استعد أهل السوس األقصى ملواجهة املسلمني ؟ - ١١

  .دینة احتشدوا أمام أسوار الم -١@ 

  .استعانوا بكل القبائل المجاورة لھم حتى وقعت أبصارھم علي الجیش اإلسالمي فتقدموا لقتالھ   -٢

١٢ -  ُ   وضح ذلك؟. زم أهل السوس األقصى هزمية منكرة ه

دارت معركة دامیة بینھم و بین جیش المسلمین أذاقھم فیھا عقبة و جیشھ أسوأ ھزیمة فى تاریخ  @
ن یعتصموا بمدینتھم ویتجنبوا ضربات المسلمین  و لكن المسلمین كانوا أسرع منھم حروبھم فأراد البربر أ

  .فقد ملئوا شوارع المدینة بخیولھم و استولوا على األموال و أسروا الكثیرین

  ما أهم النتائج الىت ترتبت على انتصار املسلمني على السوس األدنى و األقصى  ؟ - ١٣

  .بھ فى ید المسلمین سقوط وسط المغرب األقصى و جنو @

ً به طوال حياته ؟  - ١٤ كان عقبة ذا إميان صادق وعزمية قوية ال يعرف / ما الذى كان عقبة مغرما
  وضح . الراحة 

حیث أنھ بعد سقوط المغرب لم یبق أمامھ إال الصحراء ولكنھ كان مغرما بالغزو والفتح ال یكاد ینتھي  @
ھر أعداء اهللا فى مكان حتى یبحث عنھم فى آخر ویذیقھم مرارة من معركة حتى یدخل فى أخرى وال یكاد  یق

  .القھر 

  

٢٦ 



  

 

  فيم كان يفكر عقبة فى هذه اللحظة؟ ومل مل يكن لديه ما يربر قعوده عن الغزو والفتح ؟ - ١٥

على رأس جیش كبیر یضم آالف المجاھدین ممن )  ألنھ ( كان یفكر فى فتوحات جدیدة خاصة وھو  @
  .الحق وباعوا أنفسھم هللا فلیس لدیھ ما یبرر قعوده عن الغزو والفتح  وھبوا حیاتھم لدعوة

  فلماذا ؟ . كان عقبة قد أمضى فرتة من حياته بعيدا عن الفتوحات  - ١٦

   .ألنھ في ذلك الوقت كان مستبعدا عن القیادة  @

   - :وضح اجلمال يف  - ١٧

  .فياستفھام غرضھ الن -:مىت كانت الكثرة تغلب جيوش املسلمني  - أ

  . صور ھزیمة األعداء  بشراب شدید المرارة - :يتجرعون كأس اهلزمية  -ب

  .شبھ  المعركة بجسم یسیل منھ الدماء -:معركة دامية  - ج

  . تعبیر یدل علي الھزیمة الساحقة التي حلت باألعداء -:فلوال ممزقة متناثرة  - د

  ة عقدا جمیال ، وھذا النصر األخیر خیال رائع فقد تصور انتصارات عقب -: ليكمل عقد انتصاراته -ه
  .   جوھرة نفیسة زینت ھذا العقد 

  

  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
  ظھر  بدا  وقتا قصیرا  ھنیھة

  المنتصر  المظفر  أثنائھافي   خاللھا

  ما تأخر  ما لبث  م مشرف حدودھا القریبة  المدینة مشارف

  یشربون  یتجرعون   الفل.المنھزمون  م  الفلول

  لم تبق شیئا  ساحقة  العزة× الذل   انالھو

  شریف م  السید  أشرافھا  یبتعدوا  –یتحاموا  - یتحاشوا  یتفادوا

  كشفت ونتج عنھا  – أظھرت  أسفرت  أسروا  سبوا

  یقرب  یكاد  محبا و مفتونا  مغرما

  یسبق النوم الفتور الذى  السنة  ویھزم  یغلب  یقھر

  ویعتذر  یعلل  یبرر  عنده  لدیھ

  ال یقترب  ال یكاد  ء  م  جاریةاإلما  الجواري
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G     عقبة على شاطئ األطلنطي  – ٢١ S  
يا رب لوال هذا البحر احمليط ملضيت فى البالد إىل ملك  ذي القرنني مدافعا عن دينك (  - ١

  من قائل العبارة ؟ وما مناسبتها ؟ وما الغرض من النداء ؟ ) ومقاتال من كفر بك وعبد غريك 

عندما وجھ عقبة فرسھ إلى الغرب فلم یجد غیر الرمال  : عقبة بن نافع ، المناسبة: قائل العبارة @
  .والصخور حتى وصل إلى شاطئ المحیط فادخل فرسھ فى المحیط حتى بلغ الماء صدر الحصان 

  .التعظیم : الغرض من النداء @

  ملاذا أقحم عقبة فرسه فى مياه احمليط حىت بلغت صدر الفرس؟  - ٢

  .عزمھ على مواصلة الفتوحات  لیؤكد  -١ @

  . لیثبت انھ لم یتوقف عن الزحف إال أمام ھذا المحیط -٢@ 

  .وعلي أنھ أتم رسالتھ علي خیر وجھ  -٣@ 

  مب دعا عقبة ربه وهو على شاطئ احمليط ؟  - ٣

ن كفر یا رب لوال ھذا البحر المحیط لمضیت فى البالد إلى ملك  ذي القرنین مدافعا عن دینك ومقاتال م " @
  ."  بك وعبد غیرك

  ما اآلثار التي أحدثها اإلسالم يف الكون واحلياة والناس ؟  - ٤

أجمل األخالق في رسالة سماویة كلھا إشراق  أسمي المبادئ و قدم إلنسان ھذا الكون أغلي القیم و -١ @
  .سمو وصفاء  و

  .حیاة من أثار الطغاة والمستبدین أخذت ترسل بنور اهللا ظلمات الكون وظالمھ وتمحو ما علق بثیاب ال -٢@ 

  . بعثت في آفاق الدنیا ومیضا من الھدایة والعدالة  -٣@ 

  ما أثر اإلسالم فى الدول الىت انتشر فيها  ؟  - ٥

  .  قدم أغلى القیم وأسمى المبادئ وأجمل األخالق  -  قضى على الظلم  - نشر العدل  @

  

  

            

٢٨ 



  

 

  وضح ذلك؟ ..مل تعرف التعبجاوز عقبة الستني من عمره ولكن عزميته  - ٦

برغم أن عقبة تجاوز الستین من عمره إال أن ھمتھ لم تضعف  عزیمتھ لم تعرف التعب  ألنھ منذ فتح  @
عینیھ على الحیاة وھو یعشق الجھاد ویطرب لصلیل السیوف فلقد عاصر أزھى سنوات الفتح فى عھدي 

  . نصر عمر وعثمان وخاض كثیرًا من المعارك ذاق فیھا  حالوة ال

  ما العالقة بني اجلهاد فى سبيل اهللا وبني زيادة اإلميان ؟  - ٧

  .عالقة قویة  فكلما زاد اإلیمان قویت الثقة باهللا و زادت الرغبة فى الجھاد  @

  فبماذا ناجاه ؟ . كان عقبة يناجي احمليط  - ٨

غایة مقدسة ، إن فى  أیھا البحر الزاخر إنك حلت بین المسلمین وبین مواصلة زحفھم المقدس غلي(  @
 نفس المسلم من قوة اإلیمان والعزیمة ما فى موجك الصاخب من قوة التالطم واالندفاع ، وسوف تشھد أیھا 

البحر سفن المسلمین وھي تمخر ُعبابك یرفرف علیھا لواء اهللا وتحفھا ھاالت النصر ویفوح منھا عبیر 
  )الحق والیقین 

  لمحيط ؟ ما الذي يدل عليه مناجاة عقبة ل - ٩

  . علي طموح عقبة وقوة عزیمتھ وحبھ للجھاد ولنشر اإلسالم في بقاع األرض  @

 إن فى نفس املسلم من قوة اإلميان والعزمية ما فى موجك الصاخب من قوة التالطم و (  - ١٠
  من قائل العبارة ؟ ومب وصف نفس املؤمن ؟ ) االندفاع 

   . بالموج الصاخب يءالمؤمن بالبحر المل ووصف نفس ،  عقبة بن نافع : قائل العبارة  @

  وضح هذه املقارنة . قارن عقبة بني اإلسالم والبحر  - ١١

إذا كانت القرون تمر بالبحر فال تزیده إال عظمة وجالال ، فإن اإلسالم سیظل في خلوده وبقائھ كموج  @
   . البحر المتجدد صافیا كماء البحر النقي

  لبحر ؟ ما العالقة بني اإلسالم وا - ١٢

  .كل منھما باق وخالد  @

  ما الذى متناه عقبة بعد أن جاوز الستني ؟  - ١٣

  .تمنى لو استطاع عبور المحیط حتى یجد أرضا یفتحھا فى سبیل اهللا @

٢٩ 



  

 

 

   - :وضح اجلمال يف  - ١٤

شبھ الكون قبل اإلسالم وكأنھ ثوب قذر وجاء اإلسالم فنظفھ من  -:أخذت تغسل الكون بنور اهللا  - أ
  .  تھقذار

شبھ الحیاة بإنسان یرتدي ثوبا علقت بھ األقذار وجاء اإلسالم فمحا  - : متحو ما علق بثياب احلياة -ب
  . ھذه األقذار حیث طھر اإلنسانیة من الكفر 

   .أسلوب نداء غرضھ الدعاء والتعظیم وإشھاد اهللا علي ما وصل إلیھ  -:يا رب  - ج

*************************************** ****************************  

  اللغويات                                               

  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
  انطلقت  أمضیت  أخرجھ× أدخلھ   أقحمھ

  ألقى  أرسل  ینتشر  یفوح

  الطاغیة.الظالمین م  الطغاة  تضطرب×   تستقر

  جوانبھا  آفاق الدنیا  المستمرة  الدائبة

  المبادئ  القیم  نور یمأل الدنیا  اومیض

  الخواطر علیھ  تتابعت  انثالت  أو الوقار  الطمأنینة  السكینة

  شعوره  وجدانھ  لمع وأضاء  ألق

  یخاطب  یناجى  لمعان  ومیض

  لواءات –ألویة  ج   رایة  لواء  فنائھ× بقائھ   خلوده

  موجك المرتفع  عبابك  تشق  تمخر

  الذي ملك فارس والروم  ألكبراالسكندر ا  ذي القرنین  تحیطھا  تحفھا

  حول  أدار  الرائحة  العبیر

  الراحة ×  التعب   الكلل  لم تضعف  لم تفتر

  وأعظم  أجمل  أزھى  صوت السیوف  صلیل

  متفرقة م شتیت  شتى  مدققة –كاشفة   فاحصة

  الشاغر الفارغ  ×المملوء  الزاخر  ظھرت –خطرت   ومضت

  تسمح× منعت  -فصلت  لتُح  أفكار م خاطر  خواطر

  الفارغ ×  المرتفع ماؤه –العالي   الصاخب   لجام ج أزمة  زمام

دائرة الضوء التي تحیط بالقمر والنجم  م   ھاالت   منع وفصل   حال 
  ھالة 
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G           كاهنة جبال أوراس  – ٢٢ S  
  فيم كان يفكر عقبة بعد غزو السوس األقصى ؟ وفيم كان يفكر أعداء اهللا ؟   - ١

فى القیام بغزوات جدیدة یعلى بھا شأن اإلسالم وكان أعداء اهللا یدبرون لھ المكاید وعلى  كان عقبة یفكر @
  . رأسھم كاھنة جبال أوراس

إن جيش املسلمني ال قبل لنا مبحارته وأنتم تعرفون أنه هزم مجيع القبائل وأخضعها  ( - ٢
وملن قاهلا ؟ وما  من قائل العبارة ؟) حلكمه وليس أمامنا إال حيلة واحدة للقضاء عليهم 

  مناسبتها ؟ 

  . كاھنة جبال أوراس قالتھا ألوالدھا الثالثة:  قائل العبارة @

  . عندما كانوا یخططون للقضاء على عقبة وجیشھ:  المناسبة @

  وما احليلة الىت جلأت إليها الكاهنة للقضاء على عقبة وجيشه ؟ وهل حتققت ؟  - ٣

ثة بأن یذھبوا إلي الطرق التي سار فیھا عقبة والجیش العربي في الحیلة ھى أنھا أمرت أوالدھا الثال @
أثناء مسیرھم إلي طنجة  ویردموا جمیع اآلبار حتى إذا عادوا من نفس ھذه الطرق ال یجدوا ماء فیموت 

        . المسلمون عطشا دون أن یعلم عقبة أو أحد من رجالھ بما دبرتھ الكاھنة

  ؟ ملاذا مل تنجح هذه املكيدة  - ٤

  .لم تنجح ھذه الحیلة ألن عقبة والجیش اإلسالمي عاد  من طریق آخر  @

  ملاذا جلأت الكاهنة إيل هذه احليلة ؟  - ٥

  . ألن لیس لدیھا قدرة علي محاربة عقبة حیث أنھ ھزم القبائل كلھا وأخضعھا لحكمھ  @

  كيف وجد عقبة الرببر عندما وصل إىل مدينة طنجة ؟  وما الذى ظنه ؟  - ٦

  . ولم یعد فیھم من یحب الحرب تام فظن أنھم مالوا لالستسالم وجد البربر فى حالة ھدوء  @

  ملاذا أذن عقبة ملعظم جيشه  بالعودة إىل مدينة القريوان ؟  - ٧

ألنھ عندما عاد إلي طنجة  وجد البربر فى حالة ھدوء تام فظن أنھم مالوا لالستسالم ولم یعد فیھم من  @
  . یحب الحرب 
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  م من املقاتلني أبقى عقبه معه ؟ وأين ذهب الباقون ؟ ك - ٨

  . أبقى معھ ثالثمائة جندي وأمر الباقین بالرجوع إلى القیروان @

  دلل على ثقة عقبة باستسالم الرببر؟  - ٩

  . أذن لمعظم جیشھ بالعودة إلى مدینة القیروان و أبقى معھ ثالثمائة جندي  @

  ما رأيك فيما فعله عقبة ؟  - ١٠

ى أنھ تصرف غیر موفق انخدع بمظھر البربر وظن أنھم خلدوا إلي االستسالم  فقد كان واجبا علیھ أر @
  .أن یرجع بالجیش كلھ وال یفرقھ حتى ال یطمع أعداؤه فیھ 

  ما عالقتها مبا قبلها ؟ ) مل يعد فيهم من حيب احلرب (  - ١١

  .تعلیل وتأكید لخلودھم إلي االستسالم  @

  تفادة من هذا الفصل ؟ ما الدروس املس - ١٢

  .علي القائد أال یتخذ قرارا مبنیا علي الظن  - ٢@   .یجب الحذر من سالح الغدر والخیانة  - ١ @

  .یجب عدم االستھانة بكید النساء والضعفاء  - ٣ @

   - :وضح اجلمال يف  - ١٣

  . التوكیدغرضھ التخصیص و ) إال  –لیس ( أسلوب قصر أداتھ  -:ليس أمامنا إال حيلة واحدة  - أ

  اللغويات                                                              

  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
  اطمأنوا –لجئوا   أخلدوا  مكیدة . الخدیعة م  المكاید 

  أذلھا   أخضعھا   سلسلة جبال بالجزائر   أوراس 

  تضعوا فیھا التراب   تردموا   سار فیھا   سلكھا 

  المقاومة × الھزیمة   االستسالم   المقصود   شود المن

  حیل خدعة ج  حیلة  ال طاقة -ال قدرة  ال قبل

قبیلتھا وشجعت القبائل األخرى للقضاء علي عقبة حتى استشھد في سبیل تزعمت من البربر امرأة   الكاھنة
  اإلسالم ورفع رایتھ 
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G               استشهاد عقبة  – ٢٣ S  
  وضح . رببر هو السكون الذي يسبق العاصفة كان هدوء ال - ١

  .حیث كان ذلك حیلة من الكاھنة حتى تجد فرصة لالنتقام من عقبة بن نافع  @

  . عندما علمت أن عقبة صرف جیشھ وبقى فى عدد قلیل من رجالھ @كيف سنحت الفرصة للكاهنة ؟  - ٢

  مبن اتصلت الكاهنة ؟ وملاذا ؟  - ٣

  . حیث اتجھ عقبة ) تھودة ( شدوا جنودھم عند قلعة اتصلت بزعماء القبائل لیح @

   . حیث اتجھ عقبة عند قلعة تھودة @   أين احتشد الرببر ملواجهة املسلمني ؟ – ٤

  مم تعجب عقبة عندما رأى جنود الرببر ؟  – ٥

  . تعجب أن كسیلة بن لمزم ھو الذي یقودھم ویطلب من عقبة التسلیم بینما كان أسیرا لدى عقبة @

  مباذا فوجئ عقبة أثناء عودته إىل طنجة ؟  - ٦

  . فوجئ عقبة بآالف الجنود من البربر یسدون علیھ مسالك وشعاب الجبال - ١@

  .بل وأكثر من ذلك أنھ رأى كسیلة بن لمزم یتقدم ھذه الجیوش ویطلب من عقبة التسلیم   - ٢@

  ماذا تعرف عن كسيلة بن ملزم ؟  - ٧

روا باإلسالم ثم أخذ یشكك البربر فى اإلسالم لیرتدوا عنھ فقبض علیھ أحد زعماء البربر الذین تظاھ @
عقبة وسجنھ ولكنھ استطاع الھرب أثناء عودة الجیش إلى القیروان ومر على القبائل البربریة یدعوھا 

  .لقتال عقبة وجنده واألخذ بالثأر من المسلمین 

  ما الذى ختيله كسيلة ؟ وملاذا ذهل ؟  - ٨

سیرفع رایة التسلیم ألنھ أمام جیش یضم اآلالف من أبناء جبال أوراس وذھل كسیلة عندما تخیل أن عقبة  @
  . رأى عقبة یتقدم جنوده فى جرأة نادرة وینادي فیھم إنھا الشھادة أیھا المؤمنون
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ً نتيجتها ؟.. هل كانت املعركة متكافئة   - ٩   وضح ذلك مبينا

 لبربر ولكن عقبة اندفع بفرسھ وسط جموع البربر یھلل ویكبر كانت المعركة غیر متكافئة لكثرة أعداد ا @
  ویضرب یمینا ویسارا ویتلقي الضربات في صبر وثبات  

  .النتیجة استشھد عقبة وجنوده فى سبیل اهللا ودفنوا جمیعًا فى تھودة @

  وضح ذلك ؟.. انتهت حياة األبطال نهاية مشرفة  - ١٠

االستسالم واقتحموا صفوف األعداء مھللین ومكبرین یضربون عندما أحدق البربر بالمسلمین رفضوا  @
یمینًا ویسارًا ویتلقون ضربات األعداء فى جلد وصبر فاستشھدوا جمیعًا وخضبت دماؤھم الزكیة أرض تھودة 

  .التي مازالت معلما من معالم التاریخ 

  - :وضح اجلمال يف  - ١١

  .اء دلیل على كثرة جیوش األعد  - : )يسدون املسالك(  - أ

  .  التكرار یفید كثرة القتال  - : )يقاتلون ويقاتلون (  -ب

  .تضاد یفید الشمول العموم  -:) مينة ويسرة(  - ج

  . دلیل التقوى والصالح - : )دماؤهم الزكية(  - د

  معناھا  الكلمة  معناھا  الكلمة
  عرضت أو سمحت  سنحت  سریعا  سرعان

  فرقوا× معوا ج  حشدوا  التراجع×  واالندفاع الھجوم  االنقضاض

یتقدم 
  الجیوش

  یدعوھم  یستحثھم  یسیر أمامھا

  االستشھاد  الشھادة  دھش  ذھل

  ھاجموا ودخلوا  اقتحموا  راانا ویسییم  یمنة ویسرة

  أحاط  أحدق  حشد . جموع م  حشود

  ج معالم األثر والعالمة  المعلم  الخبیثة× الطیبة   الزكیة

  یبقى× یترك   یغادر  صالحھم  ھادنھم

البالط   المنھزم× نتصر الم  المظفر
  البیزنطي

  القصر المراد النظام 

 شعب  م وھو الطریق بین جبلین    شعاب   طرق م مسلك  مسالك
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