
بسم اهللا الرحمن الرحيم
تاريخ الدولة البيزنطية الجزء االخير

[أسئلة مراجعة مجهود شخصي - تاريخ الدولة البيزنطية - جميل محمود]

1) تولى الحكم وعمره 7سنوات؟
اإلمبراطور قسطنطين السابع- 

- .........

2) الذي سيطر على ادرنه وتراقيا ومقدونيه وتقدمت قواته حتى حاصر القسطنطينية ولكنه فشل في حصارها
هو ؟

سيمون البلغاري- 
- ................

3) استعانت الدولة البيزنطية ؟؟؟؟؟.؟ ضد البلغار؟
بالمجر- 

- ........

4) أحرز المسلمون انتصارات على البيزنطيين بفضل بسالة وبراعة؟
سيف الدولة الحمداني أمير حلب .- 

- ............

5) حقق سيف الدولة عدة انتصارات على البيزنطيين منها انتصار ؟
مرعش 944 م ونصر947م- 

- ................

6) على الرغم من مواصفات الجيش البيزنطي الجيدة وعدده الكبير إال انه كان يتعرض للخسائر والسبب
في ذلك؟

افتقاره إلى القيادة الرشيدة -2 غياب التنظيم السليم -3 بسالة سيف الدولة وشدة مراسه في الحرب- 
- ................

7) ما السبب الذي جعل كفة البيزنطيين ترجح على كفة المسلمين ؟
النزاع الذي حصل بين معز الدولة البويهي صاحب بغداد وبين الحمدانيين في الجزيرة والشام- 

- ..........

8) سنة 930 م تمكن سيف الدولة من االستيالء على بعض الحصون والقالع . وفي إحدى المعارك ووقع
القائد؟

قسطنطين بن فوكاس في اسر سيف الدولة- 
- ................
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9) ويعتبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟. هو الذي استهل الحروب الصليبية في الشرق والغرب وعند البيزنطيين والفرنجه
على حد سواء؟

قسطنطين السابع- 
- ................

10) تميز عهده بانصرافه عن الحكم وترك مقاليد األمور بيد زوجته تيوفانو وأحاط نفسه ببطانة من رجال السوء
مما عجل بنهايته؟

اإلمبراطور رومانوس الثاني بن قسطنطين 7- 
- .............

11) الذي الف كتابا اسمه مجرى الحرب؟
نقفور فوكاس- 

- ..........

12) قرارات نقفور فوكاس الصارمة بحق رجال الدين والرهبان كانت ؟
إلغاء نظام الديرية . - اإلعالن عن ضعف إيمان الرهبان . - إبعاد الرهبان عن األديرة ومصادرة أمالكهم . - تحريم - 

فتح أديرة جديدة وتحريم الوقف على األديرة والمؤسسات التعليمية
- عاد لو جاء منها شيء ماندري واش بيكون

13) اعتبر عصره ممهدا للحروب الصليبية ؟
نقفور فوكاس- 

- ........

14) الظروف التي ساعدت نقفور فوكاس في حربه ضد المسلمين ؟
- الترابط والقوة في الدولة البيزنطية

- االنقسام والتفكك في العالم اإلسالمي
كلهن صح- 

15) بعث نقفور رسالة للخليفة العباسي؟؟..؟؟؟؟ يتوعده فيها بالحرب ويهدده بعزمه على التوجه الستعادة
البيت المقدس وفلسطين؟

المطيع 964 م- 
- ............

16) توقفت حروب نقفور فوكاس ضد المسلمين فتره نتيجة ؟
انشغاله في حرب البلغار- 

- ..........

17) لم تؤيد الكنيسة اإلمبراطور نقفور في إعالنه الحرب المقدسة ضد المسلمين والسبب ؟
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ان الكنيسة الشرقية ترفض مبدأ الحرب المقدسة- 
- ..........

18) قامت ثورة ضد نقفور فوكاس تزعمها ؟
ابن أخيه حنا تزمسكيس ونتج عنها قتل اإلمبراطور نقفور في القصر سنة 969 م- 

- .............

19) قام بالغاء جميع قرارات نقفور الجائرة بحق رجال الكنيسة واالديرة والرهبان؟
تزمسكيس- 

- ............

20) تمكن تزمسكيس من تحقيق االنتصار على الروس وهزيمتهم في معركتين مشهورتين هما ؟
برستالفا و سلستريا 931 م- 

- .............

21) ولم يبق امام تزمسكيس سوى بيت المقدس لكنه وقف ولم يتابع غزوه حتى القدس ؟
انه لم يكن متأكدا ان القوات المصاحبة له قادرة على الوصول الى القدس وكان يخشى ان يتعرض الى هجوم يقضي - 

على قواته
- .............

22) كانوا في البداية مرتزقة يقاتلون من اجل المال؟
النورمان- 

- ............

23) حدثت القطيعة الدينية الكبرى بين الكنيستين الشرقية والغربية في عام ؟
سنة 1034 م- 

- ...........

24) ماهي اهمية حكم اسحق كومنين؟
يعتبر المؤسس لبيت جديد في العرش اإلمبراطوري- 

- ...........

25) كانت اشد األحداث وأكثرها أثرا على البيزنطيين هي معركة؟
مالذ كرد1071 م- 

- .........

26) تعتبر موقعة فاصلة في تاريخ الدولة البيزنطية حيث خسرت فيها الدولة البيزنطية جيشها كله ، ولحقت
بها هزيمة لم تالفها اال في معركة اليرموك
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مالذ كرد1071 م- 
- .....

27) استولى السالجقة سنة 1078 م على أنطاكية في عهد؟
ملك شاه ووزيره نظام الملك- 

- ............

28) تسلم اإلمبراطور رومانوس الثالث الحكم عن طريق ؟
زواجه من ابنة قسطنطين 8 زوى- 

- ..........

29) بدأت الحملة الصليبية األولى في عهد اإلمبراطور
الكسيس كومنين- 

- ..........

30) حملة نيكوبولس كان هدفها؟
إخراج العثمانيين من البلقان ثم الوصول إلى بيت المقدس في قلب دولة المماليك- 

- ..............

31) كان آخر األباطرة البيزنطيين هو؟
قسطنطين الحادي عشر آخر أفراد أسرة باليولوجس- 

- ................

32) بماذا تميزت العصور الوسطى في أوروبا ؟؟؟؟؟
الفوضى واالضطرابات - تسلط العناصر المتبربرة - التخلف العلمي- 

- ......

33) دخل هذا القائد إلى ايطاليا وسيطر عليها؟
ادواكر زعيم القوط الشرقيين- 

- .........

34) استمرت الدولة البيزنطية ما يزيد على؟
الف عام- 

- .........

35) توج شارلمان إمبراطورا على الغرب عام؟
800م- 

- مميز تاريخه
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36) لقب جستنيان؟
ابو القانون الروماني- 

- ......

37) لقب باسيل الثاني؟
قاتل البلغار او ذابح البلغار- 

- ........

38) لقب جوفيان .؟
جوفيان السكير- 

- ............

39) ليو السادس
ليو العاقل- 

- ..........

40) منهو بائع الشموع؟؟.؟
اإلمبراطور ميخائيل الخامس- 

- امبراطور وشموع

41) ماهو عمل بلزاريوس؟
قائد عسكري- 

- .........

42) ماهو عمل يوحنا الكبادوكي ؟
مستشار مالي- 

- .......

43) ماهو عمل أنثيميوس؟
مهندس- 

- ........

44) ماهو عمل تريبونيان؟
مشرّع- 

- .....

45) اهللا يوفقكم جميع ويكون هالمستوى فاتحة خير لنا جميعاً دعواتكم موفقين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد- 

الصفحة ckfu.org6/5 ملتقى فيصل - فووق مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق



- .........
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