
تاریخ الخلفاء 
أسئلة المراجعة

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

والي مصر في خالفة عمر بن الخطاب:   (1)
 محمد بن مسلمه.-أ

 بن عمرو. عبد هللا-ب

 عمرو بن العاص.-ج

 مروان بن الحكم. -د

أول خراج فرض في اإلسالم كان على أهل:   (2)
 السواد. -أ 

 اليمن.  -ب

 هجر.  -ج

 عمان. -د

تولى أبو الدرداء قضاء المدينة في عهد الخليفة:   (3)
 أبو بكر الصديق . -أ

 عمر بن الخطاب. -ب

 عثمان بن عفان. -ج

 علي بن أبي طالب. -د

المتحدث باسم المسلمين عند المقوقس:   (4)
 القعقاع بن عمرو . -أ

 عباده بن الصامت.  -ب

 عمار بن ياسر. -ج

 سهيل بن حنيف. -د

لما تم تمصير البصرة  فإنها حلت محل:    (5)
 البويب.  -أ

 األبله.-ب

 المدائن. -ج

 الحيرة.  -د

 سنة: ولد علي    (6)
 قبل الهجرة. 13 -أ

 قبل البعثة 12 -ب

قبل الهجرة. 13 -ج

 بعد البعثة. 33 -د

مجهز جيش العسرة في غزوة تبوك:   (7)
 علي بن أبي طالب . -أ

 عثمان بن عفان .  -ب

 عمر بن الخطاب . -ج

 أبو بكر الصديق. -د
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والي علي بن أبي طالب على البصرة:   (8)
 سهل بن حنيف. -أ

 عبيد هللا بن عباس. -ب

 عثمان بن حنيف.  –ج 

 قيس بن سعد. -د

حدثت موقعة ذات الصواري بين المسلمين والروم في:   (9)
 البحر المتوسط.  -أ

 البحر األحمر. -ب

 بحر العرب. -ج

 الخليج العربي. -د

جرير بن عبد هللا عينه أبو بكر والياً على:   (01)
 نجران. -أ

 جرش. -ب

 خوالن. -ج

 الطائف. -د

من أسباب الفتنة الكبرى في عهد عثمان:   (00)
 نشاط الفئات السرية المعادية. -أ

 مآخذ أخذها عليه كبار الصحابة.  -ب

 مآخذ أخذها عليه أهل المدينة. -ج

 استيالءه على الخالفة بالقوة. -د 

من أهم أسباب الردة:       (01)
ضعف اإليمان في نفوس المرتدين.   -أ

 أخذ أبو بكر الخالفة بالقوة.  -ب

 رفض الصحابة لخالفة أبي بكر -ج

 خروج أهل مكة عن االسالم. -د

أول قضيه نظر فيها عثمان بعد توليه الخالفة قضية:   (01)
 الغفاري.أبو ذر  -أ

 عبيد هللا بن عمر. -ب

 الخارجين عليه. -ج

 نصارى نجران.  -د

استشهد عمار بن ياسر في معركة:   (01)
 الجمل. -أ

 صفين. -ب

 اليرموك. -ج

 القادسية. -د
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حدثت موقعة ذات السالسل سنة:   (05)
 هـ.33 -أ

 هـ.32 -ب

 هـ.31 -ج

 هـ.31 -د

قائد الفرس في موقعة جلوالء:   (06)
 رستم . -أ

 يزدجر. -ب

 ميخائيل الثالث.  -ج

 جستنيان. -د

:حدثت موقعة نهاوند سنة   (07)
 هـ. 33 -أ

 هـ.13 -ب

 هـ. 31 -ج

 هـ.31 -د

شارك في عملية التحكيم بين علي ومعاوية:     (08)
 المغيرة بن شعبة. -أ

 الزبير بن العوام.  -ب

 أبوموسى األشعري. -ج

 شرحبيل بن حسنه.  -د

 قُتل قائد الفرس هرمز في معركة:   (09)

 ذات السالسل.  -أ

 القادسية. -ب

 الولجة. -ج

 البويب. -د

أول هزيمة تعرض لها المسلمون أمام الفرس كانت في موقعة:   (11)
 المزار. -أ 

 الجسر.  -ب

 البويب. -ج

اض.  -د  الفرَّ
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