
أسئلة المراجعةتاريخ المغرب االسالمي

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

:كان خروج العرب من ميدان الصراع في المغرب إيذانا ببدء الصراع على السيادة بين  -1

صنهاجهوزناته-أ

الصقالبةوالبربر-ب

 هوارهولواته-ج

الشيءمماذكر-د

:  أرسل الخليفة الفاطمي العزيز داعية شيعيا يسمى) أبا الفهم( وكان الهدف من إرساله  -2

 التبشير بالمذهب الشيعي بين أبناء البربر -أ 

إثارة قبائل كتامة على أبي الفتح المنصور بن زيري -ب 

 أن يساعد أبي الفتح على إدارة أحوال البالد -ج 

 ال شيء مما ذكر -د 

: التقى العرب الهاللية بجيش المعز بن باديس وانتصروا عليه في معركة  -3

 القصرالقديم-أ

 قيرين-ب

 حيدران-ج

الشيءمماذكر-د

:قامت دولة بني حماد في المغرب  وكانوا يلقبون بـ  -4

أصحابالدار-أ

أصحاباإلمام-ب

أصحابالقصر-ج

أصحابالقلعة-د

وثبتت سيطرتهم على المغرب األقصى وكانوا يلقون الدعم تمكن الزناتيون من هزيمة الصنهاجيون  -5

 :من

األمويينفياألندلس-أ

 الخلفاءالعباسيين-ب

 لخلفاءالفاطميين-ج

 الشيءمماذكر-د

:كان عبيد هللا المهدي قبل قدومه إلى المغرب يقيم في منطقة  -6

الحميمة-أ 

سلمية -ب 

 ُكداد-ج 

البصرة -د 
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: كان قيام الدولة الفاطمية في المغرب نتيجة  -7

 تعطشأهلالمغربألفكارالشيعةوالتشيع-أ

 األزماتالسياسيةالكبرىوصراعالسلطانفيالمشرق-ب

تساهلالخلفاءمعهمومعدعاتهمبدءاباألمويينوانتهاءابالعباسيين-ج

 الشيءمماذكر-د

: كان مركز االدارسة مدينة  -8

تاهرت-أ

سجلماسة-ب

وليلى-ج

مكناس-د

:الجديد في قيام الدولة الرستمية هو  -9

ألول مرة نجد أنفسنا أمام دولة تنجح في إقامة خالفة أموية في المغرب  -أ 

 ألول مرة نجد أنفسنا أمام تجربة إقامة إمامة اباضية خارجية -ب 

 أول مرة يثور فيها رجل من أهل بيت الخالفة -ج 

 جميع ما ذكر -د 

:اتخذ الرستميون عاصمة لهم مدينة  -01

تلمسان  -أ 

تاهرت  -ب 

فاس  -ج 

مكناس  -د 

:ينتهي عصر الوالة في مصر  -00

بعد فتح مصر على يد ابن العاص .-أ 

 بعد قيام الدولة الطولونية .-ب 

 بعد قيام الدولة اإلخشيدية .-ج 

 بعد قيام الدولة الفاطمية .-د 

: يطلق مصطلح عصر الوالة في المغرب على -02

تمام الفتح اإلسالمي وقيام أول دولة مستقلة فيه . الفترة التي تلت-أ 

  الفترة التي تلت والية عقبة بن نافع األولى -ب 

 الفترة التي سبقت  قدوم عمرو بن العاص-ج 

  الفترة التي سبقت تعيين موسى بن نصير على والية افريقية .-د 
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خالفة :قامت ثورة "ميسرة" ضد الخالفة األموية بتحريض  من الخوارج خالل - -13
 الوليدبنعبدالملك-أ
هشامبنعبدالملك-ب
سليمانبنعبدالملك--ج
 مروانبنمحمد-د-د

::السياسة التي اتبعها إسماعيل بن أبي المهاجر خالل واليته على إفريقية هي سياسة -01

 الحجاجبنيوسف-أ
 عمربنعبدالعزيز-ب
 مروانبنمحمد-ج
عبدالعزيزبنمروان -د

سس التي تم على أساسها اختيار ابن رستم إماما لالباضية  :من ابرز األ -15

 .العلموتوفرهفيابنرستم-أ

.الوصيةحيثأوصىلهمنقبلأبوالخطاب-ب

 .ليسلهعصبيةتؤيده-ج

 جميعماذكر.-د

:قامت مدينة تلمسان في المغرب األوسط على أنقاض حصن كان يسمى ) بوماريا ( وقد بناه  -06

الرومان -أ 

الفينيقيين -ب 

المسلمون -ج 

األفارقة -د 

أول من دخل بالد المغرب وتجرأ على اقتحام جبال األطلس والتعمق نحو الداخل : -17

العربالمسلمون-أ

 الفينيقيون-ب

 الرومان-ج

 اإلغريق-د

:هـ45ابرز ما يميز حملة معاوية بن حديج السكوني سنة  -18

قضتعلىآمالالرومفياستعادةافريقية-أ

 كانتأعدادجيشالمسلمينفيهاقليلة-ب

 كانقائدهاصديقاللبربر-ج

 الشيءمماذكر-د
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:أمر بإخالء مدينة القيروان وعمار بلدة جديدة وهي تيكروان  -11

 زهيربنقيس-أ

حسانبنالنعمان-ب

أبوالمهاجردينار-ج

معاويةبنحديج-د

:السياسة التي اتبعها أبو المهاجر دينار تجاه البربر   -02

السعيالستمالةالبربرمنخاللتقريبقادتهم-أ

رفضالتعاملمعالبربرفيالنواحياإلدارية-ب

 فرضالضرائبالقاسيةعلىالبربر-ج

الشيءمماذكر-د


