
للمراجعةأسئلة  تاريخ الدولة األموية

3( من 3صفحة )

من الخوارج معتزلين مع : 055بي سفيان بالخالفة كان حوالي بويع معاوية بن أ لما (1)
 نوفل بن فروة  األشجعي ( أ )

 قطري بن الفجاءة   (ب)

  فروة بن نوفل األشجعي   (ج)

 سليمان بن صرد الخزاعي  (د)

بالبتراء وذلك ألنه : سميت خطبة زياد عند قدومه البصرة (2)
 هللا فيها لم يحمد  (أ)

 لم يذكر اسم هللا  (ب)

 ظهر الرحمة فيهالم ي  (ج)

 لكثرة ما فيها من تهديد   (د)

:لما خطب زياد خطبته البتراء قام إليه رجل من الخوارج وهو (3)
 أبو بالل مرداس بن أدية( أ )

 بن مرداس أبو بالل أدية  (ب)

 مهللا األهت عبد  (ج)

 شبيب بن بجرة   (د)

 : لقريش كلها يوم الفجار دا  كان قائ )4)
 أميهحرب بن ( أ)

 أمية بن حرب  (ب)

  أبو جهل (ج )

 سفيان  أبو(  د)

: التي توجهت لفتوح الشام أبو بكر رضي هللا عنه قيادة أحد الجيوش األربعةواله  (0)
 سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه  ( أ )

 بي سفيان زياد بن أ ( ب )

 سفيان بييزيد بن أ( ج )

 بي سفيان رضي هللا عنهمعاوية بن أ ( د )

: ية الشام كلهاان رضي هللا عنه والجمع له عثم (6)
 يزيد بن معاوية( أ )

 عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنه  (ب)

 زياد بن معاوية  (ج)

 رضي هللا عنه  معاوية بن أبي سفيان  (د)

: ر لهة ويسلم األمسلمين أن يبايع معاويرأى أن من مصلحة الم( 7)
 الحسين رضي هللا عنه(  أ )

 الحسن رضي هللا عنه   (ب)

 عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه    (ج)

 علي رضي هللا عنه(   د)
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:سنة أضاف معاوية رضي هللا عنه إلى زياد الكوفة بعد موت المغيرة رضي هللا عنه  (8)
 هـ 55( أ )

 هـ06  (ب)

 هـ 56 (ج)

 ء ال شي  (د)

ل من جمعت له والية البصرة مع الكوفة هو :وأ( 9)
 سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه ( أ )

 المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه  (ب)

 سفيان  زياد بن أبي( ج )

 هللا بن زياد  ديعب(  د)

بين :من بني أمية وكانت والية المدينة  كان والة الحجاز زمن معاوية رضي هللا عنه (15)
 يتداوالنها  مروان بن الحكم وسعيد بن العاص  (أ )

 الوليد بن عتبة وعمر بن عبد العزيز  (ب)

 يزيد بن أبي سفيان ومروان بن الحكم يتداوالنها   (ج)

 مروان بن الحكم وسعيد بن عثمان يتداوالنها (  د)

هللا عنه :كان والتها في الغالب هم الذين يقيمون للناس الحج زمن خالفة معاوية رضي  (11)
 والة مكة  ( أ )

 والة دمشق  ( ب)

 والة المدينة   (ج)

 والة الطائف   (د)

سطول البحري في خالفة معاوية رضي هللا عنه :بلغ عدد األ (12)
 سفينة 2066 ( أ )

 سفينة 3066 ( ب)

  سفينة  1066  (ج)

 سفينة 066  (د)

 عنه على يد :فتتاح جزيرة رودس في خالفة معاوية رضي هللاتم ا (13)

 زديجنادة بن أبي أمية األ (  أ)

 المهلب بن أبي صفرة األزدي  (ب)

  هللا بن سوار العبدي عبد  (ج)

 أسد بن الفرات( د )

بالد الروم في خالفة معاوية رضي هللا عنه :كانت غزوات  (14)
 متطورة (  أ )

 متقطعة  (ب)

 متوقفة ( ج)

 متتابعة(  د)

 اوية رضي هللا عنه لفتح القسطنطينية :كان قائد جيش مع(10)
 سفيان بن عوف  (أ)

 يزيد بن معاوية ( ب )

 العباس بن الوليد   (ج)

 نصاري رضي هللا عنهأبو أيوب األ  (د)
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لعسكر المسلمين وأهليهم وأموالهم : مدينة القيروان وجعلها مقرا   بنى ( 16)
 مسلمة بن مخلد(  أ )

 أبو المهاجر  ( ب)

 ن العاص رضي هلل عنهعمرو ب  (ج)

 عقبة بن نافع(  د)

ن الذي وضع فكرة والية العهد ليزيد بن معاوية :قيل إ( 17)
 زياد بن أبي سفيان (  أ )

 بن أبي سفيان رضي هللا عنه معاوية  (ب)

 صفوان بن المعطل    (ج)

 المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه   (د)

يد بن معاوية :كان من بين من أنكر والية العهد ليز (18)
 علي بن الحسين( أ )

 رضي هللا عنه ن بن علي الحس  (ب)

 عبدهللا بن الزبير رضي هللا عنه   (ج)

 ال شيء  (د)

تزوج معاوية رضي هللا عنه أربعة نسوة منهن والدة ابنه يزيد : (19)
 عاتكة بنت الوليد( أ )

 دلميسون بنت بح  (ب)

 فاطمة بنت قرظة النوفلي  (ج)

 ائلة بنت عمارة الكالبية ن  (د)

للمدينة عندما طلب منه يزيد بن معاوية مبايعة بعض أهلها له بالخالفة : كان واليا   (25)
 الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ( أ )

 مروان بن الحكم   (ب)

 سفيان  عتبة بن الوليد بن أبي  (ج)

 حاتم األصم( د )


