 -9عقبة يستأنف الفتح
س :1كان ( " عقبة ") سعٌدا بهذا التكلٌف ألنه ٌحب الجهاد ونشر الدٌن .ولما عاد إلى برقة وجد أهلها على اإلسالم
ودخلت القبائل األخرى الدٌن.

ب ) بم ػعس " علبت " ملا علم بلياده حيىغ املظلمين؟
أ ) ما مسادف(عاد) ومضاد (جيليف)؟
ج ) ما الري وحده " علبت " ملا عاد لبركت؟ وعالم ًدٌ ذلً؟
س :2بعد سنتٌن أي فً سنة  43هـ توفى (عمرو بن العاص) أرسل (معاوٌة بن أبى سفٌان) قائدا آخر هو (معاوٌة
بن حدٌج) ،والتقى بـ ( " عقبة ") وقاما معا بوضع الخطة ،ولكن غزوة ( ابن حدٌج ) لم تحقق إال نصرا ضئٌال.

أ ) ضع مسادف (كائد) ومضاد (ضئيال) وحمع (غصوة) في حمل جامت.
ج ) مً اللائد الجدًد؟ وهيف واهذ اهخـازاجه؟
ب ) ما الخبر الري جالكه علبه أحصهه؟
س ( : 3لم ٌخف " عقبة "  -وهو البطل الشجاع الذي تشرب قلبه حب الجهاد  -اغتباطه بهذا التكلٌف إذ أشرقت
مالمحه و انبعثت فً نفسه خواطر عن الماضً القرٌب إبان إقامته فً تلك الجهات )

أ) معنى اغخباط  - ................. :إبان  ( - ................. :حؼسب كلبه حب الجهاد ) ........................... :
ب) لم اغخبغ ( " علبت ") بخيليف عمسو بً العاؾ له مىاؿلت الفخىحاث؟
ج) هيف بدأ ( " علبت ") أعماله الحسبيت في بسكت و غيرها مً البالد ؟

 -01عقبة يتجه إىل إفريقية
س :1تعلق البربر بـ ( " عقبة ") لحسن معاملته لهم ،واختٌار الخلٌفة له لفتح أفرٌقٌة ،وإرسال مدد له من عشرة
آالف جندي ،وقد نادى ( " عقبة ") بٌن قبائل برقة بالجهاد فؤسرعوا باالنضمام إلٌه ،فؤصبح الجٌش اإلسالمً ألول
مرة مكونا من العرب والبربر.

أ ) هاث مسادف (حعلم) ,ومضاد (هادي) ,ومفسد (اللبائل) في حمل جامت.
ب ) هم طىت ظل " علبت " واليا على بسكت وما الري وان ًلىم به خاللها ؟
ج ) ما الجسائم التي ازجىبها ملً ودان ؟ وهيف جمذ محاهمخه؟ وماذا واهذ علىبخه؟
د ) هيف عاكب " علبت " ملً فصان؟ وما أزس ذلً عليه؟
ملاذا أحب البربس علبه؟ وهيف اطخلبلىا هداءه بالجهاد؟
و ) "إهىا ال هىيل باألطسي الن دًيىا ًمىعىا مً ذلً" مً كائل العبازة الظابلت ؟ وملً كالها ؟ وما املىاطبت ؟
س ( : 2ظل " عقبة " والٌا على برقة حتى عام  44هجرٌة و قد زاد تعلق القبائل به لحسن معاملته لهم و رفع
المظالم التً فرضها علٌهم سادة الرومان على مر السنٌن )

ً
أ) (واليا – حعلم) هاث حمع ألاولى و مضاد الثاهيت في حملت مً حعبيرن ؟
ب) ملاذا اشداد حعلم اللبائل البربسٍت ب " علبت " ؟
ج) ما املظالم التي فسضها طادة السومان على أهل بسكت ؟

 – 00بناء القريوان

صذٛخ أٌ انجٛش َصسِ هللا ف ٙيٕاطٍ كثٛسح ٔنكٍ ال ٕٚجد نّ يقس آيٍ ٚأٔ٘ إنٓٚٔ ٙعسكس فٚٔ ّٛهتقٙ
انًجبْدٌٔ عهٗ أزضّ ٚتدازسٌٕ فٌُٕ انذسة ٔانُزال.

 -1هاث مسادف ( مىاظً) وحمع (ملس) ومضاد آمً) في حمل جامت مً عىدن.
 -3هم اطخغسكذ عملياث البىاء؟
 -2ما أطباب بىاء الليروان؟
 -4ما اطم امليان الري بنى فيه " علبت " املدًىت؟ وهيف وان حاله عىد وؿىٌ املظلمين؟
 -5ما أوٌ ش يء بدأ علبه والجىىد في بىائه؟
( كان " عقبة " فً هذه األثناء قد وصل إلً مكان كثٌف األشجار ٌسمً قمونٌة وهو بعٌد عن البحر ولكنه ملىء
بالسباع والحشرات واألفاعً).

أ ـ هاث مضاد (هثيف)ومفسد ( الظباع)وحمع (ميان)
ب -إلي أًً وؿل " علبت " ؟ وما ؿفاث امليان الري وؿل اليت
ج -ماذا فعل بعد ان وؿل الي هرا امليان ؟ وماذا كاٌ ؟
د  -أعسب ما فىق الخغ

 -01أخطر معارك عقبة
( لبث " عقبة " بضعة أٌام فً القٌروان ٌعٌد تنظٌم الجٌش وٌرتب المٌمنة والمٌسرة والقلب  ،حتً أصبح الجٌش
علً أهبة االستعداد للغزو والفتح )

أ-هاث معني لبث  ,وحمع أهبت وما العالكت بين امليمىت وامليظسة ؟
ب -متي جحسن " علبت " للغصو ؟ والي أًً اججه ؟
حـ  -ماذا وان ًفعل " علبت " في الليروان اطخعداد للفخح  ,وفيم وان ًحدر الجىىد في ليلت الغصو ؟
س ( :2رفع " عقبة " شعلة اإلسالم التً أضاءت من برقة حتً القٌروان  ،وتهٌؤ للٌوم الموعود الذي ٌتم فٌه افتتاح
إفرٌقٌة  ،وتعلو راٌة هللا فٌها)..
ا -هاث حمع ػعلت  ,ومضاد أضاءث ومعني تهيأ .

ب -ما الفترة التي اطدبعد فيها " علبت " مً ميدان الجهاد ؟ وهل ماشاٌ مخحمظا لخىض املعازن ؟
د  -أعسب ما فىق الخغ
ج ) وضح هيف كض ي " علبت " معظم حياجه ؟
س : 3لبث " عقبة " بضعة أٌام فً القٌروان ٌعٌد تنظٌم الجٌش وٌرتب المٌمنة والمٌسرة والقلب ،حتى أصبح
الجٌش على أهبة االستعداد للغزو والفتح...

 1ما مسادف ( لبث)؟ وما ضاد (امليمىت)؟
-2ماذا فعل " علبت " ليلت الغصو؟ وماذا كاٌ ألوالده؟

 -3إلى أًً اججه " علبت " بالجيؽ؟

س : 4وحانت منه نظرة نحو المشرق ،فوجد الشمس تتهادى بؤشعتها الذهبٌة روٌدا روٌدا ،وتلف الكون فً غاللة من
النور ....فقال ٌحدث نفسه :إننا نحمل إلى العالم شمسا ال تغٌب أبدا ،إنها القرآن  ...شمس اإلسالم ...شمس المثل
العلٌا واألخالق الفاضلة.

 -1ما مسادف (تهادي) ؟ وما مضاد (الىىز)؟
 -2كازن " علبت " بين الؼمع التي جض يء الىىن وػمع إلاطالم .وصح ذلً.
 -3هيف كض ى " علبت " معظم حياجه؟

 -02معركة املصري
احتشد سكان أدنة فً مكان اسمه وادي سعد وكانوا ٌعدون بعشرات األالف وقد  ،قسموا كتائب ٌقود كال منها ضابط
من خٌرة الضباط فً الروم والبربر.
ا) هاث مفسد هخائب  ,وولمت جؤدي معني مً خيرة الضباط  ,وما املىعلت التي عاؿمتها أدهه ؟

ب) عالم ؿمم طيان أدهت عىدما علمىا بصحف " علبت " ؟ وأًً احدؼدوا ؟
ث) ما الخعت التي وضعها طيان أدهت ملىاحهت حيؽ " علبت " ؟وملاذا ؟
ث -ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ( )Xأمام العبارة الخاطئة :

 )1كسز أهل أدهت أن ًدافعىا عً مدًىتهم حتى أخس زمم في حياتهم
 )2أؿبح حيؽ املظلمين يهصم البالط البيزهعي وٍخىف كىادهم
 )3وان حيؽ املظلمين ًفىق ألاعداء أضعافا مضاعفت
 )4اػخد حماض ألاعداء عىدما ػاهدوا كىاث حيؽ املظلمين
( تزعزعت ثقتهم فً أنفسهم  ،وبدأت حماستهم تفتر شٌئا فشٌئا  ،وأدرك الضباط أن الجنود أصابهم الفزع والرعب)
 -1هاث مفسد مسادف جصعصعذ  ,ومضاد جفتر وهل ججد فسكا بين الفصع والسعب ؟

 -2ملاذا جصعصعذ زلت ألاعداء في أهفظهم ؟ وما مظاهس ذلً ؟
 -3ماذا فعل الضباط ليعيدوا زلت الجىىد في أهفظهم ؟ وهل هجحىا في ذلً ؟ وعلل ملا جلىٌ ؟
التحم الجٌشان فً قتال دام مرٌر  ..وقد أظهر " عقبة " فً هذه المعركة من البسالة والجرأة ما خلع قلوب أعداء من
الرعب إذا أنه كان ٌصول وٌجول بفرسه وٌمزق جند األعداء كل ممزق وٌرسل الضربة اثر الضربة فٌقصم الرءوس
والهامات "

 -1هاث مسادف " السعب " ومفسد الهاماث " ومضاد الخحم " في حمل مً حعبيرن
 -2واهذ ًد " علبت " في غاًت اللىة  .اطخخسج مً الفلساث الخعبير الري ًدٌ علي ذلً
 -3ما الدوز البعىلي الري كام به " علبت " في هره املعسهت ؟ وما أزسه على العدو ؟
كبَت ْبتبٌ انًعسكتبٌ تًٓٛدا نًعسكخ كجسٖ ٚتقسز ثٓب يصٛس انذسة فْ ٙرِ انًُطقخ ..إٌ انزاة عهٗ ثعد أيٛبل
يٍ جٛش " عقجخ "ٔ ,إٌ سكبٌ أدَخ ْٔ ٙعبصًخ انزاة قد عهًٕا ثزدف " عقجخ "..

 -1هاث مسادف(مـير) ,ومضاد (بعد) في حملخين جامخين.
 -2ما هما املدًيخان امللـىدجان في الفلسة؟ وما مـيرهما؟
 -3هيف اطخعد طيان أدهت للخاٌ " علبت "؟  -4هيف هظس ول مً " علبت " وطيان أدهت لهره املعسهت؟
قبل " عقجخ " نهجٛش انًتأْت نهقبء انسٔو ٔانجسثس عُد يدُٚخ أدَخ :نقد َصس هللا انًسهً ٍٛثجدز ٔكبَٕا قهخ فٙ
انعدد ٔانعتبدْٔ ..زو انًشسك ٍٛزغى أَٓى كبَٕا ٚفٕقٌٕ انًسهً ٍٛعددا ٔعدح ,كًب أٌ هللا َصس انًسهً ٍٛفٙ
يعسكخ انٛسيٕك ٔكبٌ جٛش انًسهً ٍٛضئٛال إذا قٕزٌ ثجٛش األعداء ,فبصجسٔا ٔصبثسٔا ٔال تسْجكى كثسح
أعدائكى..

 -1هاث مسادف (املخأهب) ومضاد (كلت) وحمع (حيؽ) في حمل جام’.
 -2بم ذهس " علبت " حىىده في خعبخه؟ وما الري ظلبه منهم؟
 -3ما أزس ولماث " علبت " على الجيؽ إلاطالمي؟ وهيف بدأث املعسهت؟ وهيف اهتهذ؟

 03ـ الزحف على طنجة

( نادي " عقبة " فً المجاهدٌن بالرحٌل فانطلقوا تجاه طنجة  ،وكانت شعلة الحماسة قد بلغت اتقادها فً نفوسهم ،
ولكنهم قبل أن ٌبلغوا طنجة وجدوا فً طرٌقهم مدٌنة تٌهرت  ،وكانت إحدى المدن الحصٌنة فً عهد الروم ...

أ -هاث مضاد اجلادها  ,وحمع ػعلت  ,ومعني بلغذ .
ب -إلي أًً اهعلم املجاهدًً ؟ وهيف وان حالهم ؟ وماذا وحدوا في ظسٍلهم ؟
ث -ملاذا زفض أهل هره املدًىت الخسوج للخاٌ املظلمين ؟ وماذا كسوا ؟
ر -هيـف وحـد " علبـت " هـره املدًىــت عىـدما وؿـل إليهـا ؟ ومــا الـري طـمعه مـً خلـف ألاطــىاز ؟ ح ـ  -أعـسب مـا فــىق
الخغ
(استضاف ملك طنجة " عقبة " وعددا من ضباطه فً قصره المطل علً البحروقدم لهم هداٌا نفٌسة وأعلن موافقته
علً كل مطالب المسلمٌن)

ا -هاث معني املعل  ,وحمع هفيظت  ,ومفسد معالب .
ب -ملاذا اطخضاف ملً ظىجت " علبت " وزفض محازبخه ؟ وماذا كدم لهم ؟
ث -ما الىـيحت التي كدمها ملً ظىجت ٌ " علبت "؟ وعالم جدٌ مً شخـيت ؿاحبها ؟
حـ  -أعسب ما فىق الخغ
ثعد أٌ استساح انًجبْدٌٔ ٕٚيب ٔثعض ٕٚو َبدٖ فٓٛى " عقجخ " ثبنسدٛم تجبِ طُجخٔ ,كبَت شعهخ انذًبسخ
قد ثهغت أقصٗ اتقبدْب فَ ٙفٕسٓىٔ ,نكُٓى قجم أٌ ٚصهٕا ٔجدٔا ف ٙطسٚقٓى يدُٚخ....

 -1ضع مسادف (اجلادها) ومضاد (السحيل) ومفسد ( املجاهدون) في حمل جامت.
 -2إلى أًً اججه املظلمىن بعد الاهخـاز على أهل الصاب؟ وماذا وحدوا في ظسٍلهم؟
 -3ما مىكف أهل جيهسث مً حيؽ " علبت "؟ وما الري طمعه مً حىىدها؟
ٔكبَت كم انجالد انت ٙسًٛس ثٓب قد دخم أْهٓب ف ٙد ٍٚاإلسالو ,فًب إٌ عهًٕا ثتقدو " عقجخ " دتٗ خسجٕا
يٓهه ٍٛيكجسٚ ٍٚذ ٌٕٛانقبئد انعسثٚٔ ٙزٔدٌٔ جٛشّ ثًب شبء يٍ انًبء ٔانطعبو.

 -1ما امللـىد بلىله (مىبرًً مهللين)؟ وما مضاد (ًصودون)؟
 -2هيف اهدؼس إلاطالم بدون كخاٌ في العسٍم لعىجت؟
 -3هيف اطخلبل ملً ظىجت " علبت "؟ وعالم ًدٌ ذللً؟

 -4بم هصح ملً ظىجت " علبت "؟ وملاذا؟

04

فتح السىس

(سكت " عقبة " هنٌهة بدا علٌه خاللها أنه اقتنع بكالم ٌلٌان  ،وفعال أمر جٌشه بالتوجه إلً السوس األدنى)
ب -ما طبب طىىث " علبت " ؟ وبم أمس حيؼه ؟
ا -هاث مضاد طىذ  ,ومعني هىيهت  ,وحمع حيؼه

ج -الي أًً اهعلم الجيؽ إلاطالمي ؟وماذا فعل " علبت " عىدما وؿل الي هره املدًىت
د -عالم ؿمم أهل هره املدًىت ؟
( هجم المسلمون علً هذه المدٌنة ،واشتبكوا مع البربر فً معركة استمرت بضع ساعات  ،فر بعدها البربر فلوال
ممزقة ومتناثرة ٌ ،تجرعونكؤس الهزٌمة والهوان )
ا -هاث مفسد فلىال ,ومعني ًخجسعىن  ,مضاد الهىان

ب -ملاذا هجم " علبت " علي هره املدًىت وما أزس هجىمه عليهم ؟
ج -ملاذا وان مً العبيعي أن ًخجه " علبت " بعد هصٍمخه للظىض ألاكص ي؟
(( أراد البربر أن ٌعتصموا بمدٌنتهم وٌتفادوا ضربات المسلمٌن ولكن المسلمٌن كانوا أسرع منهم إلً المدٌنة فقد
ملئوا شوارعها بخٌولهم واستولوا علً األموال الموجودة فً خزائن أشرافها وسبوا عددا كبٌرا من الجواري ))

أ  -ما الري مىع البربس مً الاعخـام بمدًىتهم ؟
ب  -ماذا غىم املظلمين مً اهل الظىض ألاكص ي في هره املعسهت ؟
ج  -ضع مفسد "خصائً " ومسادف طبىا " أطسع " في حملت مً حعبيرن
سكت " عقبة " هنٌهة ،بدا علٌه خاللها انه اقتنع بكالم ٌلٌان الغماري ،وفعال أمر جٌشه بالتوجه إلى السوس األدنى.

 -1ما مضاد( هىيهت)؟ وما مسادف (بد)؟
 -2ملاذا طىذ " علبت " بعد هـيحت ًليان الغممازي؟ وماذا كسز؟

 -3مً هى ًليان الغمازي؟

ولكن متى كانت الكثرة تغلب جٌوش المسلمٌن؟ إن الجٌوش التً هزمهما " عقبة " تزٌد على جٌشه آالف المرات،
ولهذا ما لبث " عقبة " بعد عودة رسوله حامال رفض البربر دخول اإلسالم أن أمر باقتحام المدٌنة.

 -1هاث مسادف ( حغلب) ومضاد (زفض) ومفسد (املساث) في حمل جامت.
-2هيف حاوٌ " علبت " أن ًخجىب الحسب مع أهل (وليلى)؟ وما مىكفهم مً دعىجه؟
 -3ماذا عل " علبت " بعد أن عاد زطىله بسفض البربس دخىٌ إلاطالم؟
 -4ما هديجت املعسهت التي دازث بين " علبت " وأهل مدًىت (وليلى)؟
 -5على أًً اججه " علبت " بعد اهخـازه على أهل الظىض ألادوى؟ وهيف واهذ املعسهت؟
لم ٌبق أمام " عقبة " إال الصحراء ،ولكنه كان مغرما بالغزو والفتح ال ٌكاد ٌنتهً من معركة حتى ٌدخل فً معركة
أرى وال ٌكاد ٌقهر أعداء اإلسالم فً مكان حتى ٌبحث عنهم فً مكان آخر ،وٌذٌقهم مرارة القهر.
 -1ما مسادف (مغسما)؟ وما مضاد (ًلهس)؟

 -2ما الري وحدوه " علبت " بعد أن اهخـس على أهل الظىض؟
 -4فيم وان ًفىس " علبت " أزىاء طيره في الصحساء؟
 -3هيف وان علبه في بحثه عً ألاعداء؟
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كاهنة جبال
أوراس

بٌنما كان عقبة ٌفكر فً غزوات جدٌدة ٌعلً بها شؤن اإلسالم كان أعداء هللا ٌدبرون له المكاٌد

أ  -هاث مسادف ( املياًد) ,ومضاد ( ٌعلي) ,وحمع ( ػأن) وضع ما جأحى به فى حمل .
ب -مً وان علي زأض هؤالء ألاعداء؟ وما املىيدة التي جمذ؟
د  -أعسب ما فىق الخغ
ج -ماذا كالذ الياهىت ألوالدها حين حمعتهم ؟
( ظن القائد العربً أن البربر أخلدوا إلً االستسالم ولم ٌعد فٌهم من ٌحب الحرب)

ا -هاث مسادف أخلدوا  ,ومضاد الاطدظالم  ,وحمع كائد وضع هال في حملت .
ب -ملاذا ظً اللائد ذلً ؟ وماذا هخج عً هرا ؟
ج -هم مً امللاجلين أبلي " علبت " معه ؟وأًً ذهب الباكىن ؟ د  -أعسب ما فىق الخغ
إٌ جٛش انًسهً ٍٛال قجم نُب ثًذبزثتّٔ ..أَتى تعسفٌٕ اَّ ْزو جًٛع انقجبئم ٔأخضعٓب
نذكًّٔ ,نٛس أيبيُب غال دٛهخ ٔاددح نهقضبء عه.ّٛ
 -1ما امللـىد بلىله (ال كبل لىا بمحازبخه)؟ وما حمع (حيلت)؟
 -3ما الحيلت التي ظلب اللائل جىفيرها؟
 -2مً كائل هره العبازة؟ وملً كالها؟
 -4هل حللذ هره املىيدة هدفها امليؼىد؟ وضح إحابخً؟
 -5هيف زأي " علبت " البربس؟ وما الري ظىه ؟ وماذا فعل هديجت لرلً؟
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استشهاد " عقبة "

فوجئ القائد المظفر  ،والبطل المإمن الذي هز البالط البٌزنطً بانتصاراته وفتوحات بآالف الجنود من البربر
ٌسدون علٌه مسالك وشعاب الجبال

ا -هاث معنى (املظفس)  ,ومفسد(ػعاب ) ,ومضاد (ٌظدون)
ب -بم فىجئ علبه؟ وما الري حعجب مىه؟
ج -ما الفسؿه التى طىحذ للياهىت الهلضاض على علبه ؟ وبمً اجـلذ؟
تخٌل كسٌلة أن " عقبة " سٌرفع راٌة التسلٌم ألنه أمام جٌش ٌضم اآلالف من أبناء جبال أوراس ولكنه ذهل إذ رأى
عقبه ٌتقدم جنوده فً جرأة نادرة
ا -هاث معنى (ذهل )  ,ومضاد (حسأة )  ,وحمع (زاًت ).

ب -هيف هسب هظيلت ؟ وماذا فعل بعد هسبه ؟
ج -ما الري جخيله بعد أن خسج ٌ " علبت "  .وما الري أذهله ؟

د  -أعسب ما فىق الخغ

