
بسم اهللا الرحمن الرحيم
تاريخ الدولة البيزنطية (( الواجبات + أسئلة المراجعة ))

[أسئلة واجبات - تاريخ الدولة البيزنطية - د. جميل بني سالمة]

1) من أبرز اإلصالحات المالية في عهد االمبراطور انستاسيوس االول ؟
- سك دينار جديد حاز على ثقة التجار

- اصدار عملة جديدة وهي الدينار الروماني المعتمد
اتخاذ النقود النحاسية ( الفلوس)- 

- منع التعامل بالدينار القديم

2) بدأ الجرمان بالدخول إلى اراضي االمبراطورية البيزنطية في عهد االمبراطور ؟
- جوليان
- جوفيان

فالنز- 
- قسطنطين الثاني

3) من ابرز الذين خدموا جستنيان وكان لهم دور كبير في دولته ( تريبونيان ) ووظيفته ؟
- مهندساً بارعاً

مشرعا وقانونيا- 
- مستشارا ماليا
- قائدا عسكريا

4) يعتبر هرقل واسرته من اصل ؟
- تركي

ارمني- 
- اسباني

- الشيء مما ذكر

5) اجبرت االمبراطورة أيرين على قعد صلح مع دولة االسالم العباسية في عهد الخليفة ؟
- المنصور

المهدي- 
- الهادي

- المأمون

6) كان االمبراطور ليو السادس مؤلفا جيدا ومن أبرز مؤلفاته ؟
- المحتسب البيزنطي

- فن الحرب
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- البروتوكول االمبراطوري
جميع ماذكر- 

7) أبدى حنا تزمسكيس استعداده لقبول شروط الكنيسة بسبب ؟
- قوة رجال الدين والكنيسة
- ضعف االمبراطور وجيشه

حاجته الخذ الشرعية من الكنيسة- 
- الضغط الذي مارسته زوجته

8) وافق الصليبيون على التحالف مع الدولة الفاطمية وكانوا يهدفون من وراء ذلك الى ؟
ان يضمنوا حياد الفاطميين في حربهم مع العباسيين والسالجقة- 

- تحويل الفاطميين الى الديانة المسيحية
- ان يقدم الفاطميين اراضيهم لعبور الجيش الصليبي

- الشيء مما ذكر

9) أعلن الملك البلغاري سيمون الحرب على البيزنطيين في عهد ليو السادس بسبب ؟
نقل التجار البلغار خارج العاصمة وفرض الضرائب عليهم- 

- التعاون بين ليو السادس والمسلمين ضد البلغار
- مهاجمة ليو السادس الراضي الدولة البلغارية

- الشيء مما ذكر

10) تم سقوط القسطنطينية على يد السلطان العثماني ؟
محمد الفاتح- 

- مراد االول
- سليمان القانوني

- اورخان

11) كان آخر االباطرة الذين حكموا االمبراطورية الرومانية قبل سقوطها هو ؟
رومولوس- 

- هونوريوس
- اركاديوس

- ثيودوسيوس الثالث

12) كان هدف نقفور من خالل اصداره قرارات صارمة ضد رجال الدين والرهبان ؟
- توفير االموال الالزمة لتجهيز الجيوش لحرب المسلمين

- التغطية على افعاله االجتماعية السيئة من لهو واغراق في الملذات
- الحد من تدخل رجال الدين في اثارة الفتن
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الشيء مما ذكر- 

13) كانت معركة مالذ كرد بقيادة السلطان السلجوقي ؟
الب ارسالن- 

- ملكشاه
- نظام الملك

- بركياروق

14) يعتبر المؤرخون ان سقوط القسطنطينية ؟
- نهاية العصور القديمة

نهاية العصور الوسطى- 
- نهاية العصور الحديثة
- حدث تاريخي عادي

15) دفعت السياسة القاسية التي انتهجها امبراطور المانيا (بارباروسا) تجاه الدولة البيزنطية الى تحالف
البيزنطيين مع ؟

صالح الدين االيوبي- 
- الناصر داود حاكم الكرك

- ملك انجلترا ريتشارد
- ملك صقليه النور مندي

16) السبب الذي جعل دقلديانوس يقوم باصالحاته ؟
ازمة القرن الثالث الميالدي- 

- اقتطاع بعض اجزاء الدولة
- خروج الدولة من حالة حرب كبيرة

- الشيء مما ذكر

17) لقب االمبراطور ثيودوسيوس االول بلقب محب القوط بسبب ؟
- ان زوجته كانت قوطية

- انه من اصل قوطي
مصالحته مع قبائل الجرمان (القوط)- 

- انه تربى على يد زعيم القوط

18) أوصى اسحاق كومنين ان يتولى العرش بعده احد اصدقائه وكان يشغل وظيفة ؟
- رئيس مجلس البلدية

رئيس مجلس السيناتور- 
- رئيس البالط االمبراطوري

- رئيس الخزانة
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19) حدثت معركة شالون سنة 451 م وكانت اطرافها ؟
التحالف الروماني القوطي ضد قبائل الهون- 

- التحالف الروماني مع قبائل الهون ضد الجرمان
- التحالف الروماني القوطي ضد الفرس

- التحالف الروماني مع الهون ضد الفرس

20) االمبراطور قسطنطين الثامن يتميز بانه ؟
- آخر حكام االسرة المقدونية

آخر حكام االسرة المقدونية من الذكور- 
- اول حكام االسرة المقدونية

- مؤسس االسرة المقدونية

21) ابرز العوامل التي اخرت سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين ؟
- المقاومة التي القاها العثمانيون في بعض المناطق التي سيطروا عليها

تعرض الجيش العثماني لهجوم الغول وهزيمتهم- 
- لم يكن العثمانيون يحاصرون القسطنطينية من جميع جهاتها

- جميع ماذكر

22) استمر العمل في بناء القسطنطينية مدة ؟
- سنتان

ست سنوات- 
- عشر سنوات
- ثمان سنوات

23) هاجم القائد الجرماني الريك روما ولكنه لم يدخلها بسبب ؟
- حصانتها

- تصدي قوات االمبراطورية له
تدخل البابا ليو االول ودفعه امواال طائلة مقابل عدم دخولها- 

- جميع ماذكر

24) السبب "السياسي" الذي جعل ليو االيسوري يقوم بسياسته ضد االيقونات هو ؟
- تأثر ليو بالعقلية االسالمية

اراد ان يحد من تزايد نفوذ وقوة رجال الدين الكبيرة داخل االمبراطورية- 
- اراد ان يحرر التعليم من سيطرة رجال الدين

- الحصول على اموال الكنائس وكنوزها

25) يقال ان ثورة نقفور على أيرين كانت ثورة غريبة النها ؟
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- لم يقم بها قائد عسكري
- لم يقم بها شخص من اصل ملكي

- لم يقم بها رجل دين مميز
جميع ماذكر- 
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