












 سئلة للصف الخامس األبنك 

 وحدة التاریخ اإلسالمي 

 

 : اختاري اإلجابة الصحیحة مما یأتي/ ۱س 

 :مؤسس الدولة األمویة ھو -۱

 طالب أبيد) علي بن  عثمان بن عفان)ج ب)أبو بكر الصدیق معاویة بن أبي سفیان -)أ

 :  األمویةعاصمة الدولة  -۲

 د) البصرة دمشقج)  بغدادب)  المدینة المنورةأ) 

 : عام الدولة األمویة سقطت -۳

 ھـ ۱۷۰د)  ھـ ۱٥۰ )ج ھـ۱٤۰ب) ھـ ۱۳۲أ) 

 : إلىالدولة العباسیة  نسبتُ  -٤
 
 د) أبو بكر الصدیق المھدي-ج العباس بن عبد المطلب–ب  عمر بن الخطاب -أ

 : عدد خلفاء بني أمیة -٥

 خلیفة ۲۰د)  خلیفة ۱٤ )ج خلفاء ۱۰ب)  خلفاء  ٥أ) 

  خلفاء الدولة األمویة آخر - ٦

 مروان بن محمد) أ
 

 د) عثمان بن عفان عمرو بن العاص)ج أبو بكر الصدیق )ب

 تعود األسرة العباسیة إلى قبیلة : -۷
 

 د) الروم   الفرس )ج قریشب)  أ) المغول

 :أنھا  من خصائص الحضارة اإلسالمیة  -۸
 

 ج) بدائیة متخلفةب)  إنسانیةأ) 
 

 جمیع ماسبقد) 

 : في علم الطب من منجزات الحضارة اإلسالمیة -۹
 

الرازي خیوط  اكتشافأ) 
 الجراحة

 صناعة األواني )ج صناعة الحدید)  ب
 
 

 د) صناعة األسلحة 

۱ 



 :ضعي عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالیة /  ۲س 

 )   ( الصیدلةعلم أسس  الرازيأن  منجزات الحضارة اإلسالمیة في الطب أمثلة من -۱

 (   )ھـ  ٤۱ األمویة عام ةبدأت الدول -۲

 )   في سوریا (  المدن التي أنشأتھا الدولة األمویة من   )(الرصافة -۳

 (  )یتكون درب زبیدة من حصون وبركة ماء  -٤
 

 (  ) الحسن بن علي عن الخالفة لمعاویة بن أبي سفیانمن أسباب قیام الدولة األمویة تنازل  -٥
 

 أول خلفاء الدولة األمویة معاویة بن أبي سفیان (     ) -٦

 (   ) أبو جعفر المنصورمن أبرز خلفاء الدولة العباسیة   -۷

 (  ))  ( القیروانمن المدن التي أنشأتھا الدولة األمویة  -۸

 (   ) ھـ۱۳۲بدأت الدولة العباسیة عام   -۹

 اللغة العربیة من أسس الحضارة اإلسالمیة (   ) -۱۰

 

 :الفراغات التالیة بما یناسبھا  ياملئ/ ۳س 

 ....................بدأت الدولة األمویة عام  -
 ................لخالفة لـعن ان بن علي سمن أسباب قیام الدولة األمویة تنازل الح -

 
 ..................قامت الدولة العباسیة عام  -
 ....................و.....................من أبرز خلفاء الدولة العباسیة  -
 ...............................و............................من أسس الحضارة اإلسالمیة  -
 .....................و......................من خصائص الحضارة اإلسالمیة  -
 ......................و......................من منجزات الحضارة اإلسالمیة  -

 

 

 : اا زمنیً رتبي خلفاء بني أمیة ترتیبً / ٤س 

 

-  

 

 عبدالملك بن مروان

 ھـ ۸٦ -ھـ ٦٥

 

 عمر بن عبدالعزیز

 ھـ۱۰۱ -ھـ ۹۹

 یزید بن معاویة 

 ھـ٦٤ -ھـ ٦۰

 معاویة بن أبي سفیان

 ھـ٦۰ -ھـ ٤۱

 

 ھشام بن عبد الملك

 ھـ۱۲٥ -ھـ ۱۰٥

 

۲ 



 

 :أمامك  خارطة قومي بتلوین الجزء الذي دخل تحت سیطرة  الدولة األمویة /  ٥س
 

 
 

 

  

 

 :أمامك خارطة حددي علیھا موقع درب زبیدة /  ٦س 

 
 

 ھتم بحمد للھ وتوفیق  

 مكة المكرمة 

 الربدة

 دــــفی

 الكوفة

 المدینة المنورة

۳ 


