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 السؤال األول :  

 اختاري اإلجابة الصحيحة :  

:فتح مدينة الديبل / القائد المسلم الذي1  

(.أبو مسلم الخرساني -ج     .محمد بن القاسم الثقفي -ب                   ؟طارق بن زياد -أ)  

:المضيق الذي عبره طارق بن زياد لفتح االندلس يسمى مضيق /2  

(.هرمز -ج                  .جبل طارق -ب                       .باب المندب -أ)  

:بجماعته والسعي الى نصرتهم هي شدة ارتباط المرء /3  

.(الخوارج -ج              .العصبية القبلية -ب                            .الفتنة -أ)  

:انطلق أول الجيوش اإلسالمية الى شمال افريقيا بقيادة /4  

.(عمر بن عبدالعزيز -ج          .الوليد بن عبدالملك -ب                   .عقبة بن نافع -أ)  

:/ يقع مسجد قبة الصخرة حاليًا في دولة5  

مصر.(-ج          .             نفلسطي-ب  يا.                          سور-)أ  

:أمه بالخليفةز من جهة يتبط نسب عمر بن عبدالعز/ ير6  

عثمان بن عفان( -ج                 الخطابعمر بن -بأبي بكر الصديق                 -)أ

 رضي هللا عنه.
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 السؤال  الثاني:  

 صححي العبارات اآلتية:

   العاص.ي أبن  إلى مروان بن الحكم ب ية/ تُنسب الدولة األمو1

 ............................................................................... 

ؤسس الدولة األموية هو عمر بن عبدالعزيز. / م2  

 ............................................................................... 

ر عصر الدولة األموية خمسين سنة.استم/3  

 ............................................................................... 

هـ.119العباسيين سنة يد  / انتهت الدولة األموية على4  

 ............................................................................... 

 

 السؤال  الثالث:  

 اذكري السبب لكاًل من:

/ تسمية الدولة األموية بهذا االسم. 1  

 ............................................................................... 

سن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان عن الخالفة  / تسمية العام الذي تخلى فيه الح2

 بعام الجماعة. 

 ............................................................................... 

سالمية في عهد الدولة األموية. اتساع رقعة البالد اإل/ 3  

 ............................................................................... 
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ة القبلية. / نهى اإلسالم عن العصبي4  

 ............................................................................... 

 

 السؤال الرابع:  

 عددي )3( لكالً  من:

 أ/  أبرز خلفاء الدولة األموية؟ 

1- ....................................................  

2- ....................................................  

3- ....................................................  

4- ....................................................  

 ب/ أسباب نهاية الدولة األموية؟ 

1- ....................................................  

2- ....................................................  

 ....................................................-3 

 ج/ أبرز المناطق التي فُ تحت في عصر الدولة األموية؟ 

1- ....................................................  

2- ....................................................  

3 / ....................................................  
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 السؤال الخامس:  

 اكملي الجدول اآلتي: 

 

موية الدولة األ  

ريخ نهايتهاتا ائها آخر خلف عدد خلفائها عاصمتها   تاريخ ابتدائها  أول خلفائها  

... .... .....  ..... ........  ........... .   ................. .............. ....   ............. 

 

 

 

 

 

 


