
أسئلة المراجعةتاريخ الدولة البيزنطية 

4من ( 1صفحة )

ر األباطرة الذين حكموا اإلمبراطورية الرومانية قبل سقوطها هو:كان أخ -3

 رومولوس  -أ 

 هونوريوس -ب 

 اركاديوس -ج 

ثيودوسيوس الثالث -د 

كان هدف نقفور من خالل إصداره قرارات صارمة ضد رجال الدين والرهبان: -2

 توفير األموال الالزمة لتجهيز الجيوش لحرب المسلمين . -أ

ة من لهو وإغراق في الملذات .التغطية على أفعاله االجتماعية السيئ -ب

 الحد من تدخل رجال الدين في إثارة الفتن  -ج

 ال شيء مما ذكر  -د

كانت معركة مالذ كرد بقيادة السلطان السلجوقي : -1

ألب ارسالن -أ

ملكشاه -ب

نظام الملك  -ج

بركياروق -د

اإلمبراطور مانويل األول بشكل مؤقت من سيطرة سالجقة الروم عن طريق: تخلص -3

 القيام بهجوم خاطف ضد دولة السالجقة  -أ 

د اإلسالمية .إثارة الخالف بينها وبين دولة الدانشمن -ب 

 التحالف مع الفاطميين  -ج 

 تحريض الخالفة العباسية ضد السالجقة  -د 

ط القسطنطينية:يعتبر المؤرخون أن سقو -5

 نهاية العصور القديمة  -أ 

نهاية العصور الوسطى  -ب 

 نهاية العصور الحديثة  -ج 

 حدث تاريخي عادي  -د 

( تجاه الدولة البيزنطية  إلى تحالفبارباروسا  )ا إمبراطور ألمانيدفعت السياسة القاسية التي انتهجها  -6

 مع:البيزنطيين 

 صالح الدين األيوبي -أ 

الناصر داود حاكم الكرك -ب 

 ملك انجلترا ريتشارد -ج 

 ملك صقلية النور مندي  -د 



أسئلة المراجعةتاريخ الدولة البيزنطية 

4من ( 2صفحة )

السبب الذي جعل دقلديانوس يقوم بإصالحاته : -7

 أزمة القرن الثالث الميالدي -أ 

 اقتطاع بعض أجزاء الدولة  -ب 

ن حالة حرب كبيرة خروج الدولة م -ج 

 ال شيء مما ذكر  -د 

لقب اإلمبراطور ثيودوسيوس األول بلقب محب القوط بسبب: -8

 أن زوجته كانت قوطية  -أ 

 انه من اصل قوطي  -ب 

مصالحته مع قبائل الجرمان )القوط( -ج 

 انه تربى على يد زعيم القوط  -د 

أوصى  إسحاق كومنين ان يتولى العرش بعده احد أصدقائه وكان يشغل وظيفة : -9

 رئيس مجلس البلدية  -أ 

 رئيس مجلس السناتو  -ب 

رئيس البالط اإلمبراطوري -ج 

 رئيس الخزانة  -د 

م وكانت أطرافها :353حدثت معركة شالون سنة  -31

 التحالف الروماني القوطي ضد قبائل الهون -أ 

التحالف الروماني مع قبائل الهون ضد الجرمان -ب 

 التحالف الروماني القوطي ضد الفرس  -ج 

 التحالف الروماني مع الهون ضد الفرس -د 

اإلمبراطور قسطنطين الثامن يتميز بأنه: -11

آخر حكام األسرة المقدونية  -أ

آخر حكام األسرة المقدونية من الذكور  -ب

أول حكام األسرة المقدونية  -ج

مؤسس األسرة المقدونية  -د

ابرز العوامل التي أخرت سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين: -31

المقاومة التي القاها العثمانيون في بعض المناطق التي سيطروا عليها  -أ 

 هم تعرض الجيش العثماني لهجوم المغول وهزيمت -ب 

 لم يكن  العثمانيون يحاصرون القسطنطينية من جميع جهاتها . -ج 

 جميع ما ذكر  -د 



أسئلة المراجعةتاريخ الدولة البيزنطية 

4من ( 3صفحة )

استمر العمل في بناء القسطنطينية مدة : -31

 سنتان  -أ 

سنوات ست  -ب 

عشر سنوات  -ج 

ثمان سنوات  -د 

د اإلمبراطور:هالبيزنطية في ع ةبدا الجرمان بالدخول إلى أراضي اإلمبراطوري -33

 حوليان  -أ 

 جوفيان  -ب 

 ز نفال -ج 

قسطنطين الثاني -د 

هاجم القائد الجرماني ألريك  روما ولكنه لم يدخلها بسبب: -35

 حصانتها  -أ 

 تصدي قوات اإلمبراطورية له -ب 

طائلة مقابل عدم دخولها  أمواالتدخل البابا ليو األول ودفعه  -ج 

 جميع ما ذكر  -د 

السبب السياسي الذي جعل ليو االيسوري يقوم بسياسته ضد اإليقونات هو : -36

 تأثر ليو بالعقلية اإلسالمية  -أ 

أراد أن يحد من تزايد نفوذ و قوة رجال الدين الكبيرة داخل اإلمبراطورية  -ب 

 ر التعليم من سيطرة رجال الدين أراد أن يحر -ج 

 الحصول على أموال الكنائس وكنوزها -د 

أطلق اسم اإلمبراطورية البيزنطية على القسم الشرقي نسبة إلى : -37

 مؤسس اإلمبراطورية بيزنطينوس -أ 

الموقع الذي أقيمت فيه عاصمتها وكان يعرف باسم بيزنتوس -ب 

 نسبة إلى القوانين الرومانية القديمة  -ج 

 ال شيء مما ذكر -د 

تم سقوط القسطنطينية على يد السلطان العثماني : -38

 محمد الفاتح -أ 

 مراد األول -ب 

سليمان القانوني -ج 

 اورخان  -د 



أسئلة المراجعةتاريخ الدولة البيزنطية 

4من ( 4صفحة )

ا :يقال ان ثورة نقفور على أيرين كانت ثورة غريبة ألنه -31

 لم يقم بها قائد عسكري -أ 

لم يقم بها شخص من اصل ملكي -ب 

 لم يقم بها رجل دين مميز  -ج 

 جميع ما ذكر  -د 

انسحب الجيش البيزنطي وترك القوات الصليبية وحدها في الميدان بسبب: -22

 تعرض القسطنطينية لهجوم الروس والبلغار  -أ 

رية رفض قادة الصليبيين تسليم المناطق التي سيطروا عليها  لإلمبراطو -ب 

 اختالفهم مع الصليبيين حول من يتقدم أوال نحو بيت المقدس -ج 

 تهديد الخليفة العباسي لالمبراطور البيزنطي  -د 
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مع التمنيات الطيبة بالتوفيق


