
أسئلة المراجعة2الدولة العباسية تاريخ 

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

كانت العالقة بين الصفاريين والخالفة العباسية فى البداية عالقة .........  (1)
 )أ( عداء  

 )ب( ود  

 )ج( خالف  

 نفور  )د(  

انهزم يعقوب الصفار أمام العباسيين بسبب .........  (2)
 )أ( ضعف جيشه  

 )ب( قلة عدد جيشه  

 )ج( قوة جيش العباسيين  

 باسى على رأس الجيشوجود الخليفة الع  )د(  

خلف يعقوب الصفار ......... عمرو الصفار  (3)
 )أ( ابنه  

 )ب( أخوه  

 )ج( ابن عمه  

 ابن اخيه  )د(  

سقطت الدولة الصفارية على يد .........  (4)
 )أ( العباسيين  

 )ب( الطاهريين  

 )ج( السامانيين  

 الغزنويين  )د(  

بالخليفة ......يبدأ العصر العباسى الثانى   (5) 
الواثق )أ( 

المتوكل)ب(  

المعتمد)ج(  

الراضى)د(  

يدة له بعد المشكالت التى سببها االتراك .....أنشأها المعتصم لتكون عاصمة جد  (6)
 دمشق)أ(   

 بغداد)ب(   

 سامراء)ج(   

  البصره)د(   

....... ل عاصمة الخالفة الىحاول المتوكل التخلص من نفوذ االتراك بنق   (7)
 مصر)أ(   

 المغرب)ب(   

 اليمن)ج(   

  الشام)د(   

.... تبدأ خالفة الخليفة العباسى المعتمد عام  (8)
 هـ652)أ(   
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هـ622)ب(  

هـ655)ج(  

 هـ625)د(  

 الصفاريين فىحركة كان من االخطار التى هددت الخالفة هى حركات المتغلبين واهما   (9)

.....................
مصر)أ(  

المغرب)ب(  

الشام)ج(  

 المشرق)د(  

كانت ثورة الزنج من أكثر الثورات التى أزعجت العباسيين ، وقد استمرت طيلة ................  (11)
سنوات 31)أ(  

سنة 33)ب(  

سنة 61)ج(  

سنة 65)د(  

بحرين فى عهد الخليفة ........ظهر خطر القرامطة فى الكوفة وال  (11)
المستعين)أ(  

المعتضد)ب(  

المقتدر)ج(  

المنتصر)د(  

الراضى وكان له تأثير هام على سلطة الخليفة منصب ...... دكان من المناصب التى ظهرت فى عه  (12)
 الوزير)أ(  

 الحاجب)ب(  

 القاضى)ج(  

أمير األمراء)د(  

العباسية على يد .........سقطت الخالفة   (13)
)أ( الخوارزميين 

 )ب( المغول 

 )ج( الهنود 

 الصينين  )د( 

سقطت الخالفة العباسية فى عام .........  (14)
هـ252)أ(  

هـ525)ب(  

هـ225)ج(  

هـ255  )د( 

بعد سقوط الخالفة العباسية انتقل فرع منها وظهر فى .........  (15)
)أ( الشام 
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)ب( مصر 

)ج( المغرب 

اليمن  )د( 

كان أول من تولى منصب أمرة األمراء ......(    16)
البريدى)أ(  

توزون)ب(  

بجكم)ج(  

 ابن رائق)د(  

قامت إمارة األغالبة فى عهد الخليفة العباسى .........  (17)
 )أ( المهدى 

)ب( هارون الرشيد 

 )ج( المأمون 

 صم)د( المعت 

اتخذ األغالبة من مدينة عاصمة لهم .........  (18)
)أ( تونس 

)ب( برقة 

)ج( العباسية 

)د( فاس 

عاما 51استطاع االغالبة فتح جزيرة ......... بعد حمالت عليها استغرقت   (19)
)أ( كريت 

)ب( قبرص 

)ج( صقلية 

)د( مالطا 

عالقة .........كانت عالقة األغالبة بالعباسيين   (21)
 )أ( عداء 

 )ب( ود 

)ج( لم توجد بينهما عالقة 

 )د( خالف 

.........نجح عبد الرحمن بن معاوية فى تأسيس إمارة أموية فى   (21)
المغرب )أ( 

)ب( مصر 

)ج( األندلس 

)د( اليمن 


