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  :األسئلة

 (ن  4) :السؤال األول

ءلنملسووني الندموو مال  وو لمس و عوو فلوحبا وو ل  ووولن سوو لموضوووالنظوواالسلنيةوويم جبلظوو فلد حبوو فلهاوو ل  وو لها وو 
يفلطني اووجبلنملوو ظوالنظووبحب ليف اووونليفلنظوواالسلنتةوويم جبفلويف   وو لني  وو ملنظسووني    جبل(لم8451/ه054ت)عنيووالنملوو و   ل

 .وم ظو   ليفلم  ننلنظاالس خرىل وللم ليف بل  ظار  جبليفلهبنلنملوضوافل ذيفرل   اجبلمص   ل
 (ن 4) :السؤال الثاني

إنلنظ وظجبلنيةيم جبلمي  لنع  هت لنىللموظ ه لإثرل  ايتلنظاااوجبفل  ومتلالنياوو يله  و لعنيوالوضوال ةوفلن   وال
ل.هبهلنظ وظجبل يف رل وصوظ لنىللنمل حباجب"لص"نجل حب لم لاو   لهللفلوع للص حلفلواع م ليفلن روبفلو السلنظرةولل

لل؟ حباجب رزلنظ اال   تلنظيتلم ملهب لنظايبلعني  لنظسيمليفلنمل 

 (ن 4) :السؤال الثالث

للنتم مجب و  لنظ ارحبو تلنظيتلم نيتليفلنخليهجبلوم لنظوريل  ا  لو ال
 (ن2) :السؤال الرابع

نهلجرحبالم ا حب لوخم نيفلنجت هلنخليهجبللنظس  سيف نلمومفل وللنملغربلنيةيميل النظار النظ  ظمتلول
لنيةيم جبليفل غ ن لوضحلذظكل  خ ص  ؟ل

 
 للجميعبالتوفيق 

 
 
 
 



 :االجابة النموذجية

 (ن 4) :اجلواب االول

يفبظكلعا لنظرمح ل  لفلليف    لنظوخر ليفلني نبلنظسني    جبلونظ وللنيةيم جب(لن  لنظ ا اي)ن  لطا طا ل
ليف    لنظويةلويف  بلنظاع ةلل(م168/ه054ت) يبلع رلنظ ا  فلفلويف    لنملا مجب(م8045/هو141ت)خني ونل

-109/ه008)ونجل ش    فل نيوغلنملرنملم ل  ظجبلني   مل(م8004/ه150ت)ون  ل جرلنظاسايينل
ون  لماجبلفليف  بل ةومل ن لنخليهجبلل(م8456/ه001ت)وهيللنظص يبلفنظوز نءلونظ   بيف    لللم100

-101/ه990)ون  لةيمفليف بلنخلرنجللو يبلحبوةففل نيش  ةلنىللم ل  للنظوزن ةل(م8801/ه509)نظصرييف
نظس  ةجبلننظشرع جبل"لن  لا   جبلفيف  بلنخلرنجلوصا عجبلنظ    جبلل(ه001)وم نمجبل  لجاورفلليف  بلندمونلل(م101

ليف  بلنظسريلظيم ملحم  ل  لن س لنظش ا ينفلليصيحلنظرنعيلونظرع جب
 (ن  4) :اجلواب الثاني

ل ا ءلنملسج للو و هليفلن ة ءلمونع لنظ وظجبلنيةيم جبل-
ل(لي ص  لنمل  جرحب لون)لنمل نخ ةل النملسني ال-
ل( ة و لنمل حباجب)يف   جبلصح وجبلنمل حباجبللل-
ل.نمرن لمونع لار وحبجبلو خيم جبلظ اال سلنظايمجبل نخللن   النيةيميل-

 (ن 4)اجلواب الثالث

حبا للخنيو ليفل هني فلوخنيو لخيه فليف نلخني و  لو ايل ا هفلونخلني وجبلنظسني  نل"لخنيف"نخليهجبلظغجبلمص  
لنيم مجبلموضوعجبلخليهجبلنظااوةليفل رنةجبلنظ حب لوة  ةجبلنظ    "حباره  لنمل و   ولفلندعالسلونجل الخيئفلوخنيو ء

يخروحبجبلونظ   وحبجبلنخليهجبلهيلمحللنظ  هجبلعنيالما عالنظاالرلنظشرعيليفلمص   سلن"لحباره  لن  لخني ون
لنظويحبجبلنظا مجبلعنياليف هجبلندمجب"وحباره  لنظانياشا  ل أهن لنظرنجاجبلنظ   فل

وحبرن ل  لنيم مجبفلوعني  ل  جلنة ا  للنظ ني  الملاىنلون  فل غسلنخ يه   ل  متلوحب نيقلظوظلنخليهجبل
هيلمص  لم ل ملونيم مليفللم لإئ سل  لمومليف  ونلعنيالنظصرنالنملس ا سل وليف  ونلض ظال ولنجل الل:فاالمامة لغة

ل. ئ جبفلوإم مليفللشيءليفللم  جبلونملصنيحلظ فلونظارآنلإم ملنملسني ا
 حب ةجبلا مجبلوزع مجبلع مجبفلا انيقل  خل صجبلونظا مجبليفلم   تلنظ حب لونظ    لم     ل"لرمالنجلوحبينوعره  لإم ملن 

ل. وظلن وزةلو ع حبجبلنظرع جب
وظوظلإم ملهإ  لا   لله  لنظصوجبلنظ حبا جبلم ل  متلنيم مجبليفلنظصيةلنظيتلارااطلن اا ط لوث ا ل  ظ حب فلوظبظكل

لا ا ونل نلدهرن لنظا تلنظانيو لموةلإهل جبلما ةجب رىلنظش اجبلحبس ا نيونلهبنلنظنيوظلدهنسلحب
يفلإم مجبلنظ حب لو وظل وزةلنيةيمفل"لص"نيم مجبلعا لنمل ني الهيلخيهجبلنظرةول"لوم للنظ    و ليفليفش ه 

ل  متلجيبلإاا ع لعنياليف هجبلندمجبلونظب لهولخني و  لحبس الإم م لوموظا لجيبلإاا ع لنخل
يهجبلعا ل هللنظساجبفلإيل نلنظش اجبلحببهاونلإىلل نلنيم مجبل خ لم لوم لها لحب عحل نلنيم مجبلاس و لنخل

ل.نخليهجبفله يل يف للدنلنيم ملعا هسلهولص  بلن قلنظشرعيليفلويحبجبل مرلنملسني ا
ل



 (ن2: )الرابع اجلواب

ونخليهجبل ولنيم مجبلنظو ط  جبفلفلم 911/ه792قامت خالفة العبيدين أو الفاطميين في المغرب سنة 
نية سلنيوللهول:لسلنملبهبلنظش ايلنيمس ع نييفلواس ا لإىلل ة ةاله ماجبل حبا جبلو نث جبلااوملعنيال ة خيه

ع لطرحبقلعيل  ل يبلط ظبفلمثل وي هلم ل ا هلإىللنظو ط  افل"لص"نظانيسلنظني وينل ولنيهليلنملو وثلع لنظايب
نملاوبفلويلحبسألللوهو ه ولنملشرا:له يم ملعا لنظو ط  العنيالهبنلندة سلظ فلشخص لع  حب ل للهويلنظا سلمج ا 

ل"ص"ع  لحبوالفلد  لماصوملم لنخل أل   ججبلمل لو ث لم لعنيوملظ   جبلع لنظايب
 م لندة سلنظ  ينلظيم مجبلنظو ط  جبله ولمسأظجبلنظوص جبل ولنظا لعنيالويحبجبلنظا  فلنملاروفليفلذظكل نلنخليهجبل

حقلنخليهجبل ا لنظايبليلع لطرحبقلنظ و حبجبلنظو ط  جبل نهع جبل  ل هن لارهضلإم مجبل يبل  رلوع رلوارىل نلعني  لحبس 
و  ه ل للع لطرحبقلنظا لعني  ل  يةسفله يم مجبلعا هسلظ ستلم لنملص حللنظا مجبلنظيتلاورضلإىلل الرلندمجبفلوإمن ل
هيل يف لنظ حب لونيةيمفلويلمي  لظنيايبل نلحبرتيف  لظيمجبفل لليف نلعني  لاا الإم ملهلسلماصوم لم لنخل أفلو نلعني  ل

لظب لع ا لنظايبلإم م ل ا ههولن
وم لها ل شأتله رةلنظوص جبفلوظابلعنييل  ظوصيفل  ا  لظابلم لج ءل ا هل  دئ جبفلومرااجبلنظوص حبجبلعا هسل

 عنيالم لمرااجبلنيم مجبلوانييلمرااجبلنظااوةفلمثلن  شرتلنظوص جبل النظش اجبلع مجبلونظو ط  الخ صجبلها ظونلإنلنيم مجبل
ويلاااللم ل خلنىلل خل ا لن  ا هل لم لنجلس لنىللن سافله دبلحبا لعنيالن ا ليفللاا اللم لنآل  ءلنىللند ا ء

   ا لويلحباوملنظا ليفلنيم مجبلعنيال ة سلاوظ جبلني  لنديف فله يم ملحبس   ال نلحبا لعنيال  لن  لظ فله بنل مرل
لخيص لو  هلد  لحب نياالعني  لوو   لم لنهلل

 :المرابطون والخالفة
 انيا بل  وس سل نيابلخني وجبل ول مريلنمل ماال للنيف وونل نيابل مريلنملسني الو عونلظنيخني وجبلنظاا ةيل اغ ن مللحي وظونل

هبنلوحبااغيل نل شريلإىلل نلنملرن  الم لنختبونلنظسون لشا  نلهلسليفلمي س سلو عيم سلوهبنلظونلنظاا ة افل
ااني  هلونعرتنه ل شرع جبل  سل(لم8881-8410/ه589-011)وم لن ةللنخلني وجبلنظاا ةيل مح لنملس ال رل  هللل

لحبوةفل  لا شوا
 :خالفة الموحدين

ولإصي  جبفلط  ا  لنظ ج حب لوه ه  لحتا قلنظو  ةلنيةيم جبفلم  ه لن  ل جبم متلعنيال ة سل عوةل حبا 
لاومرتلوعا لنمل م ل  لعنيي

ونحت  نفلودهنسل ونلغريهسلنملو  ونلوم ل  ىلنملو  ونل هنسل  قلنظا سل  خليهجبلدهنسل يف رهسلإمي   لومارهجبل
لنمل ماونلهأم مونلد وس سلخيهجبلشرع جبلخ صجبلاس ا لإىللهبهلنظاا  ةلنملو  حبجبلنجل حب ةلوظااونل  وس سل أمرنءلنمل ماا

وظ  ليف نليل  ل نلاس ا لخيه  سل حبع لإىللندةفلنظشرع جبلنظيزمجبليف ظاسبلنظااو ل ولندصللنظاريبفلهلبنل
 ءليفللم لنمل   لوعا لنمل م لنىللنظرةوللع لطرحبقلني ن ةجبلونختبلنظنيونلندخعرلشا  نلهلسليفيلحبال رلم ظونل     

لم ني سلإىللنظ عوةلنظانيوحبجب



وظ فلم لشكل نلنملو  حب لم لعاأوليفلل ع هتسلون ص  هسلظنيا  مل  ظ ع حبجبلنظيزمجبلظنيخيهجبلنملو  حبجبليفلنظا ملل
وصفلن  ظجبليفلانيكلنظاي فلوم لل أنلنملصرحباليف  ونلش و لن  لجاريلنظر  ظجبلني  ظسيلنمللها لذيفرنيةيميفل

حبراااونلجميءلنملو  حب فلوحب وظونل اضلنظالونهرلنظ ا ا جبلعنيال هن لاااريلع لمربلجم ئ سلظ  ججبل نل اضلها  ئ سلم ل
ل ع لخ ا لما ةاجبلتظا ئ  ل الحب  لنخلني وجبلنملو   لعا لم وم 

 وظجبلصيحلنظ حب لنيحبويبلوم لارابلعنيالذظكلم لظ و لشا  لنظاا ة الم لوم لنة  ءلنملو  ونلم لم  مل
وهبنلنظ يملصح حليفلجوهرهلدنلنملو  حب لمللحبارتهونلخبيهجبلنظاا ة افلويف  ونلحبرونل نل ن للج حب ليفلانيكلنظاي 

لنخليهجبلنظشرع جبلهيلم حباجبلمرنيفشليل غ ن 
 ة جبلم ل  وللاوث قلعيم  ل  ملو  حب فلهأ ةللةورينلم لماني لوحبا ول نلصيحلنظ حب ل غسلااا   لظنيخيهجبلنظاا

إيل نلهبنلنيخريل هضلنية ج  جبلينلصيحللوهولندمريلعا لنظرمح ل  لماابلإىللخني وجبلنملغربلحبااوبلنملاصو ف
لنظ حب لمللخي طا ل نيابل مريلنمل ماا

بلن  وننلي ة وفلإ  ل  ىلنظز نهجبلعا ليف  ل نلحماجبلن  ل ش ل حب ملنملاصو لنملو   ل  ا  لم لليفلشرحليف  
(لم8811/هو515ت)  متلةخطلنخلني وجبلحبااوبلنملاصو لمنيكلنظ  رفل غسل   لنة   كلنيمرلوم للعا لمنيكلنظ حب 

لعني  ل  حرحبضلووش حبجبلم ل س  هفلوحببيفرللنملرنيفشيل نلةابل ونعيلنحملاجبلهولشر  لظ   بلن  ونن
ل


