
أسئلة المراجعةتاريخ الحروب الصليبية

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

تعرض ملك المانيا للموت  أثناء الحروب الصليبية بسبب -1
ضربة بالسيف           -أ

 طعنه بالرمح  -ب

غرقه في النهر          -ج

سقوطه من قلعة كيفا   -د

الملك البيزنطي الذي خاف من ملوك أوروبا في الحملة الثالثة هو. -2
إسحاق انجيليوس  -أ

قسطنطين الثالث  -ب

نقفور األول -ج

 هرقل  -د

هـ من فتح قلعتي485تمكن صالح الدين األيوبي سنة  -3
الكرك وعجلون         -أ

دربساك وبغراس   -ب

آمد وسنجار      -ج

 حمص وحماة  -د

هـ بسبب بسالة حاكمها485فشل صالح الدين في استرداد مدينة صور من الصليبيين سنة  -4
شامبليون        -أ

 كونراد دي  -ب 

لويس الخامس         -ج

 بلونش  -د

هزم الصليبيين على يد األيوبيين في مصر في معركة -5
الجبلين   -أ

النهرين  -ب 

فارسكو -ج

سيناء  -د

سمح صالح الدين للصليبين بالرحيل من فلسطين بعد معركة حطين إلى -6
صور -أ

قبرص  -ب

أرمينية -ج

الرها  -د

المدينة المصرية التي احتلها الصليبيون وأضفوا عليها طابعا مسيحيا هي -7
سوهاج -أ

دمياط  -ب

اإلسكندرية        -ج

الشرقية  -د

.قاد الجيوش األيوبية في مصر ضد الغزو الصليبي أثناء الحملة السابعة -8
فخر الدين بن شيخ الشيوخ  -أ

 فخر الدين المعني -ب
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قطز        الظاهر  -ج

أألشرف قالوون -د

تعد مدينة الرها من أهم المدن عند الصليبيين من الناحية -9
الدينية     -أ

االقتصادية  - ب

التجارية        -ج

 السياسية  -د 

توفي القائد المجاهد عماد الدين زنكي أثناء حصاره لـ -10
مدينة الرها      -أ

 حصن جعبر -ب

حصن األكراد  -ج

 حصن كيفا  -د 

انتصر المماليك على المغول في معركة عين جالوت سنة -11
هـ331 -أ

هـ356 -ب

هـ      376 -ج

هـ366 -د

.لفا مع الصليبيين ضد كانت الدولة الفاطمية قد عقدت تحا -12
الحفصيين       -أ

السالجقة  -ب

بنو وطاس          -ج

الصفاريين  -د

مناطق في المغرب العربي وكانت قاعدتهم في حكم المرينيون -13
مكناس -أ

فاس  -ب

مراكش -ج

جزائر ال -د

عانت بالد المغرب العربي في القرنين الخامس والسادس من االضطراب بسبب -14
زحف القبائل الهاللية        -أ

 هجمات األسبان  -ب

تعديات األفارقة -ج

 ال شيء مما ذكر -د 

بقيت تونس مضطربة في القرن السادس الهجري حتى جاء لحكمها عبد المؤمن بن علي سنة -15
هـ555 -أ

هـ 333 -ب

هـ      777 -ج

هـ666 -د 

يعد الحكم المستنصر بن أبي زكريا األول هو مؤسس الدولة -16
الحفصية     -أ

 السنوسية -ب

المقريزية          -ج

ال شيء مما ذكر -د
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العملة الذهبية البيزنطية التي كانت تستخدم في عصر الحروب الصليبية هي . -17
الدرهم -أ

 البيزنط -ب

الدوالر -ج

ال شيء مما ذكر  -د

تهشارك الملك الفرنسي لويس في حملته على مصر إخو -18
شارل والفونسو          -أ

 قسطنطين وفيليب  -ب

غاليباري وهنري           -ج

أوغسطين وبربروسا  -د

خلف لويس على الحكم في فرنسا الملك -19
يليب األولف -أ

فيليب الثاني  -ب

فيليب الثالث        -ج

فيليب الرابع  -د

الصليبيين في تونس سنة وقع السلطان الحفصي معاهدة مع قادة -20
هـ336 -أ

هـ 356 -ب 

هـ      336 -ج

هـ376 -د 


