
أسئلة المراجعة  (1) تاريخ الدولة العباسية

( نشأ بابك الخرمي في بالد :1)

 )أ( الشام       

 )ب( المغرب     

 )ج( الفرس      

 )د( العراق       

 ( من أهم مبادئ الخرمية :2)

تحويل الملك من العرب المسلمين الى الفرس والمجوس  ( أ)

  قتل المسلمين في كل مكان  ( ب)

 )ج( التخلص من كبار السن      

 )د( القضاء على األطفال      

من أبناء الجيش الخراساني :  ة( تسمى العصبية الفارسي3)

 )أ( العصبية السياسية        

 )ب( عصبية األبناء      

 )ج( عصبية الفرس       

 )د( عصبية األخوان      

( أطلقت كلمة الخليفة المظلوم الذي ضاعت شخصيته الحقيقية على :4)

 )أ( الهادي      

 )ب( المهدي        

 )ج( األمين       

 )د( الواثق باهلل       

 ( كانت عالقة بغداد بقرطبة في عهد الرشيد سيئة جداً  :5)

رشيد ينظر إلى بني أمية نظر الخارجين على دولته )أ( ألن ال     

 )ب( لوجود خالفات قديمة       

 )ج( لكثرة الحروب بين الجانبين      

 )د( لعدم اعتراف كل منهم باآلخر      

( ينتسب نصر بن شيث الى  : 6)

 )أ( قبيلة بني عقيل      

 )ب( قبيلة تميم       

 )ج( قبيلة شيبان       

 )د( قبيلة عبد القيس       



أسئلة المراجعة  (1) تاريخ الدولة العباسية

( ملك جبال البذ ورئيس من بها من الخرمية :7)

 )أ( كسرى أبرويز       

 )ب( أنوشروان      

 )ج( قيصر الروم      

 )د( جاويدان بن سهرك      

مد بن علي بعد أن وضع مبادئ الدعوة سنة : توفي مح (8) 

 هـ311)أ(          

 هـ311)ب(        

 هـ321)ج(        

 هـ31)د(         

يعتبر جعفر بن يحي ثاني أوالد يحي , ويأنس به الرشيد أكثر من إخوانه ألنه :  (9)

 ق , أكثر منادمة للرشيدظاهر البشر , طلق الوجه , سمح األخال   )أ(      

 ألنه يقاتل في جانب الرشيد  )ب(     

 باعتباره زوج أخته    )ج(     

 لتنفيذه كل أوامر الرشيد   )د(       

(    سكن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس   :  11)

بغداد  )أ( 

الموصل  )ب( 

البصرة  )ج( 

الحميمة  )د( 

(     اتخذ  محمد بن علي أثناء الدعوة والمكاتبات : 11)

السرية التامة )أ( 

العنف والشدة )ب( 

الهدوء التام )ج( 

السياسة الحكيمة )د( 

(   استمرت الدعوة السرية  : 12) 

 )أ(    عشرون سنة        

 )ب(   أربعون سنة      

 )ج(   ثالثون سنة     

 ثمان وعشرون سنة    )د(     



أسئلة المراجعة  (1) تاريخ الدولة العباسية

(    تجلى روح السخط والعداء في خراسان للدولة األموية  : 13)

 )أ(    لكثرة الفتن واالضطرابات        

 )ب(  لغلبة العنصر األعجمي على العربي      

 )ج(   لعدم قبولها لسياسة األمويين     

 )د(    لوجود التنافس الشديد      

اتخذ أبو العباس السفاح مولى له اسمه :   ( 14)

 )أ( يزيد الفزاري      

 )ب( سديف      

 )ج( عمر بن هبيرة      

 )د(  خداش     

( عسكر عبد هللا بن علي أثناء حربة ألبي مسلم الخراساني في  : 15)

 )أ(  حران      

 )ب( إنطاكية      

 )ج( فلسطين       

 )د( نصيبين      

( كان أمير البصرة في عهد أبي جعفر المنصور  : 16)

 )أ( داوود بن علي      

 )ب( سليمان بن علي      

 )ج( الحسين بن قحطبة       

 )د( عبد الرحمن بن ملجم       

( سير أبو جعفر المنصور لحرب عمه عبدهللا بن علي  : 17)

 )أ( أبو مسلم الخراساني     

 )ب( عيسى بن موسى      

 )ج( زفر بن عاصم      

 )د( حميد بن قحطبة      

( ينسب الراوندية إلى راوند القريبة من  : 18)

 )أ( أصفهان       

 )ب( مرو      

 )ج( بخارى      

 )د( بيكند      
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(   من أشد والة األمويين في مطاردة رجال الدعوة العباسية : 19)

 )أ(    نصر بن سيار       

 )ب(  أسد القسري     

 )ج(  يزيد الفزاري     

 )د(   مروان بن محمد      

(  بلغ عدد الدعاة في الدور األول للدعوة العباسية  : 21)

 )أ(    عشرة نقباء      

 )ب(  ثالثون نقيبا       

 )ج(  أربعة عشر نقيبا       

 )د(   اثني عشر نقيبا     


