
بسم اهللا الرحمن الرحيم
تاريخ الدولة البيزنطية مراجعة شاملة للمنهج

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

1) أطلق على الدولة البيزنطية الدولة الرومانية الشرقيه؟
تمييزاً لها عن االمبراطورية الرومانية الغربيه- 

- النها بالشرق

2) ما هو االسم الذي اطلقه العرب على الدوله البيزنطية ؟
دولة الروم- 

- دوله الفرنجه

3) حكمت الدولة البيزنطية من قبل ؟
13 أسرة حاكمة- 

- 30 أسرة

4) تنوعت شخصيات واهتمامات األباطرة البيزنطيين فمنهم من كان محاربا مثل؟
جستنيان ، هرقل ، نقفور فوقاس ، بازيل< محاربين ممكن يجي واحد منهم ركزوا على اسمائهم- 

- ال أحد

5) ومن األباطرة البيزنطيين من كان من االدباء مثل؟
ليو السادس ، وقسطنطين السابع (- 

- ال أحد

6) ومن األباطرة من كان مهتما بالمسائل الدينية مثل ؟
قسطنطين وجستنيان وهرقل األول< جستنيان جمع صفتين ديني ومحارب- 

- ال أحد

7) الذين يرون أن قيام الدولة البيزنطية كان عام 284م كان سبب نظريتهم ؟
ألن االمبراطور دقلديانوس تولى عرش االمبراطورية الرومانية- 

- ألنهم رأوا التاريخ مناسب

8) والذين رأوا أن عام 323 هو تاريخ قيام الدولة البيزنطية كانت نظريتهم؟
النها السنة التي اعتلى فيها قسطنطين الكبير عرش االمبراطورية وما رافق ذلك من تطورات وتغيرات دينية - 

واجتماعية سريعة ابرزها انتصار المسيحية على الوثنية
- الن الحياه حلوة وراح نعدي المواد كلها

9) والذين رأوا في نظريتهم أنها قامت تاريخ 330؟
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ألنها السنة التي تم فيها تأسيس مدينة القسطنطينية تحت اسم روما الجديدة أو روما الثانية ثم تحول اسمها إلى - 
القسطنطينية

- ؟...؟

10) م / وهي السنة التي سقطت فيها القسطنطينية بيد.؟
الحملة الصليبية الرابعة -7 واسس فيها امارة التينية استمرت حتى 1261 م.- 

- ....؟..

11) الذي وضع أساس التزام المواطن بوظيفته واقر توريث المهنة من األب إلى االبن هو ؟
دقلديانوس- 

- جستنيان

12) الذي جعل اإلمبراطور بمنزلة أقرب ما تكون إلى اإلله منه إلى البشر مستفيدا بذلك من األفكار الفارسية
في الحكم المطلق؟

دقلديانوس- 
- .........

13) األمبراطور الذي اعتبر االقباط تاريخ حكمه بداية التاريخ القبطي هو ؟
دقلديانوس- 

- قسطنطين

14) يرى البعض أن سنة 323 م هي بداية الدولة البيزنطية والسبب في ذلك؟
ألن قسطنطين أعتلى فيها عرش االمبراطوريه البيزنطية- 

- ال ن قسطنطين حاكم

15) أهم مميزات عهد قسطنطين؟
دعم المسيحية – بناء القسطنطينية – ابرز المنشات والمباني في القسطنطينية – العناصر التي شكلت مدينة - 

القسطنطينية
- ........

16) تمكن قسطنطين من التخلص من شريكه في حكم القسم الغربي؟
ماكسبينتوس- 

- ماركو

17) وتمكن قسطنطين من االنتصار علي ولسينيوس بعد عدة معارك أهمها معارك؟
معركة أدرنة ومعركة خريسوبولس- 

- ..........
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18) أهم مميزات عهد قسطنطين األول - الكبير ؟
دعمه للديانة المسيحية- 

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

19) اجتمع قسطنطين مع الحاكم على المنطقة الشرقية لسنيوس وأصدرا مرسوماً عرف باسم ؟
مرسوم ميالن سنة 313 م- 

- ..........

20) األمبراطور الذي غضب وقتل زوجته وابنه هو ؟
قسطنطين- 

- مجرم مع كل ماسوى من اصالحات

21) تحول قسطنطين إلى المسيحية بتأثير من ؟
أمه هيالنا- 

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

22) ان روما تقع على نهر التيبير خخخخ
علشان جديد- 

- ......

23) بناء المليون عالمة : وهو يحوي على ؟
خرائط تبين اقاليم االمبراطورية والطرق فيها ، وتحدد المسافات بين كل مدينة واخرى ، وقد زين هذا البناء بتمثال - 

لقسطنطين وامه هيالنا .
- ........

24) الهيبوذروم ) الملعب ( : وهو مكون من مقطعين معناها ؟
ايبوس ويعني الخيل وذروموس ويعني طريق- 

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

25) ما العناصر األساسية التي شكلت الطابع الخاص لمدينة القسطنطينية< يجوز يجي السؤال من العناصر
التي شكلت طابع القسطنطينية ويجيب واحد وهي ثالثة..

- التراث اليوناني العميق - وراثة الحضارة الرومانية - زعامة العالم المسيحي الشرقي- 
- .........

26) الذي وضع أساس الحكم الوراثي . حيث جعل الحكم بعده وراثي ) اسري هو ؟
قسطنطين- 

- ياكثر اعماله
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27) طلب قسطنطينوس الثاني من عمه؟؟؟؟ان يأتي لمساعدته ولكنه رفض للمشقة في بعد المسافة؟
جوليان- 

- .........

28) -3 دخل جوليان القسطنطينية وحكم من 361م إلى363 وقد أطلق عليه لقب؟
جوليان المرتد- 

- جوليان المجنون

29) انقسم الجيش بعد موت جوليان واختاروا للحكم؟
جوفيان السكير- 

- ماعندهم حل اما سكير واال مرتد

30) بعد وفاة جوفيان السكير اختار الجيش؟
فالنز- 

- .....

31) واهم ما يميز عهد فالنز ؟
بدايه دخول الجرمان إلى أراضي اإلمبراطورية وانتصارهم عليها في معركة أدرنة التي قتل فيها فالنز- 

- الشيء

32) الذي لقب بمحب القوط هو ؟
ثيودوسيوس الكبير- 

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

33) كان شديداً على الهراطقة والوثنيين ، حيث عقد مجمعا دينيا في القسطنطينية وهو المجمع المسكوني
الثاني 301 م.؟؟؟

ثيودوسيوس الكبير- 
- احس هالسؤال بيجينا لو جاء تذكروني وادعوا لي *___*

34) أصدر في عهده مرسوما بجعل الديانة المسيحية الرسمية والوحيدة وذلك سنة 392 م. ودمر معابد
الوثنية

ثيودوسيوس الكبير- 
- اهللا يعينا على المادة

35) كان؟................؟ آخر األباطرة الذين حكموا اإلمبراطورية بشطريها الشرقي والغربي
ثيودوسيوس- 

- :(
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36) في عهد اإلمبراطور ثيودوسيوس الثاني بن اركاديوس تعرضت االمبراطورية الشرقية لغزو قبائل؟
الهون بزعامة اتيال الذي هدد العاصمة القسطنطينية نفسها- 

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

37) الذي قام بعزل االمبراطور وهو رومولوس اوجستولوس ونفاه الى جنوب ايطاليا ووضع له راتبا شهريا .؟
مغامر من القوط الشرقيين واسمه ادواكر- 

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

38) كان من عائلة متواضعة كان أبوه فالحا بسيطاً ؟
جستنيان- 

- ابو الهول

39) كان موفقاً وموهوباً في اختيار األشخاص الذين يخدمونه؟
جستنيان- 

- ابو الهول مره اخرى خخخخ

40) من أبرز األشخاص الذين كانوا عونا لجستنيان في الحكم واإلدارة والجيش؟
القائدان العسكريان بلزاريوس ونارسيس( والمهندس البارع: أنثيميوس والمشرّع تريبونيان والمستشار المالي يوحنا - 

الكبادوكي .
- ركزوا على كل اسم واش مجاله ماندري الدكتور ممكن نفكر بواحد منهم ويجيب الثاني التنسون الدكتور اسلوبه صعب

41) حين فكر جستنيان بالتخلي عن العرش منعته ؟
زوجته ثيودورا- 

- زوجته ام الخالقين

42) حكم جستنيان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.؟ غطت أفعاله على من جاء بعده من أسرته ، وشهدت فترة حكمه
انتعاشا كبيرا؟

30 سنة- 
- 9990

43) يعتبر جستنيان بحق؟
أبو القانون الروماني- 

- أبو الهول مره ثالثه

44) الذي حاول ان يوحد المذهب المسيحي في االمبراطورية؟
جستنيان- 

- ............
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45) أرسل جستنيان قائده بلزاريوس -وكان يصحبه؟
المؤرخ بركوبيوس الذي خلد حروبه- 

- هيرودت

46) كان القوط هم من يحكم اسبانيا وكان ملكهم هو؟
ثيوديجزل- 

- ديزل

47) ابرز األبنية في عهد جستنيان ؟
كنيسة سانت صوفيا في القسطنطينية- 

- طرواده

48) عرفت سالنت صوفيا باسم تعرف باسم - الحكمة المقدسة- وقام بتصميمها؟
المهندس انثيميوس- 

- ماجد المهندس

49) كنيسة الرسل المقدسيين التي بنتها؟
ثيودورا- 

- .......

50) كان الرجال ال يلبسون فوق رؤوسهم شيء أما النساء؟
كن يلبسن القبعات ، وكانت الوان المالبس زاهية ، وكانوا يتزينون بالحلي والجواهر- 

- .....
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