
بسم اهللا الرحمن الرحيم
تاريخ الدولة البيزنطية الجزء الثاني

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

1) تركت المرأة في عهد جستنيان ؟
دون تعليم ، وكان مكانها الطبيعي في البيت حتى تتزوج. عند سن 14-13 سنة.وكان أبوها من يختار لها الزوج ، وال - 

تراه اال بعد حفلة الزواج ، وكان الطالق محدودا جدا .
- .............

2) وفي عهد جستنيان دخلت صناعة الحرير الى؟
اوربا قادمة من الهند- 

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

3) تعتبر هذه الفترة من حكم هؤالء من أسوأ الفترات في التاريخ البيزنطي بسبب ما شهدته االمبراطورية من
فوضى وفقر وأوبئة؟

جستين الثاني وتيبريوس الثاني وموريس وفوكاس- 
- .....

4) ابرز المشاكل التي واجهت هرقل؟
أصله غير الملكي- 

- ......

5) بعد استكمال هرقل استعداداته قام بما ال يقل عن ؟
ست حمالت خالل الفترة 622إلى 628م تمكن فيها من تحقيق انتصارات على الفرس- 

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

6) دام حصار القسطنطينية من قبل الفرس واألفار؟
ثالثه أشهر- 

- سنه

7) مندوب هرقل الى اقباط مصر هو ؟
المقوقس- 

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

8) فتح المسلمون الشام عام ؟
سنة 629 م- 

- ؟......
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9) كان أول احتكاك بين العرب والروم في معركة ؟
مؤته- 

- .......

10) واستطاع أبو عبيده السيطرة على؟
بصرى- 

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

11) أثارت هزيمة الروم من المسلمين في؟؟؟.؟؟ حفيظة هرقل؟
معركة اجنادين- 

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

12) انتهت الحمالت العربية اإلسالمية بانتزاع سوريه وفلسطين كلها من أيدي البيزنطيين وكان ذلك في
عهد؟

عمر بن الخطاب- 
- ...........

13) وانتهت دولة الفرس نهائيا بعد؟
معركة نهاوند- 

- ..........

14) تقرر في مؤتمر الجابية ؟
غزو مصر- 

- غزو الهند

15) لما مات هرقل .كانت ؟؟..؟؟؟؟؟ هي المكان المتبقي من ممتلكات الدولة البيزنطية في مصر؟
االسكندرية- 

- المنصوره

16) بموت هرقل انحصرت الدولة البيزنطية لتشمل؟
أسيا الصغرى وساحل البلقان ووالية إفريقيا وصقليه- 

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

17) في سنة 632 م توجه أسطول إسالمي وجيش لحصار القسطنطينية واستمر الحصار؟
اربع سنوات- 

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

18) انقرضت اسرة هرقل عندما تسلم الحكم قائد عسكري كبير وهو؟
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ليو االيسوري- 
- ؟.........

19) الذي أستطاع أقناع العرب برفع الحصار عن عمورية؟
ليو االيسوري- 

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

20) الذي أنطلق على رأس جيش كبير بلغ 00 ألف من طرسوس .ووصل عبر أسيا الصغرى إلى الدردنيل .
كما أبحر من سورية اسطوال يتألف من 1000 قطعة بحرية بقيادة الوزير سليمان تجاه بحر ايجة وتقابل

الجيش مع األسطول في ابيروس . ولم يقابل مقاومة نذكر بسبب قيام ليو الثالث بسحب قواته البرية
والبحرية لحراسة العاصمة نفسها ؟

مسلمة بن عبد الملك- 
- ...........

21) ابرز العوامل التي جعلت القسطنطينية تصمد في وجه الدولة األموية اإلسالمية ؟
حصانة المدينة ومناعتها الطبيعية . -2 ابتعاد الجيش العربي عن خطوط اإلمدادات وهو ماجعلة يتعرض لفقدان الطعام- 

ويضعف عن استمرار الحصار . -3 الظروف المناخية القاسية من البرد الشديد وهو ما أدي إلى انتشار األمراض بين
الجيش اإلسالمي الذي لم يكن قد اعتاد على تلك األجواء ئدي ذلك إلى ضعفه . -4 استعمال البيزنطيين أسلحة جديدة

وفتاكة لم يتعرف عليها المسلمون بعد وعلى رأسها النار اإلغريقية التي كان لها دور كبير في إحراق الكثير من قطع
األسطول اإلسالمي وإثارة الرعب .

- تنقوا من االسباب

22) اإليقونات هي ؟
الصور والتماثيل الدينية التي تمثل مراحل حياة السيد المسيح والعذراء والرسل والقديسين .- 

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

23) نشر ليو الثالث االيسوري مجموعة جديدة للقوانين باللغة اليونانية بدال من الالتينية وإصدار قانونه
المعروف باسم؟

"االكلوجا "- 
- الكليجا

24) واصل /قسطنطين الخامس ابن ليو االيسوري سياسة والدة ضد ؟
عبادة الصور والتماثيل ، والتعامل بقسوة مع أنصار هذه الخرافة .- 

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

25) استولي اللمبارديون على ؟؟؟... سنة 330 م
مدينة رافنا- 

- ...........
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26) قام بحملة صليبية ضد الرهبان المؤيدين لعبادة الصور والتماثيل . حيث قتل بعضهم وطرد البعض األخر؟
قسطنطين الخامس- 

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

27) تسلم قسطنطين السادس الحكم 300 م وكان وقتذاك طفال في العاشرة وأصبحت ؟
امه اإلمبراطورة أيرين وصية عليه 393 م- 

- ؟؟....

28) قامت بسمل عيني ابنها قسطنطين السادس وكان عمرة / 27 سنه وانفردت بحكم االمبراطورية ؟
االمبراطوره إيرين- 

- ؟؟.....

29) أول امرأة تتفرد بحكم االمبراطورية البيزنطية رغم معارضة التقاليد واألعراف؟
إيرين- 

- ..........

30) األمبراطور الذي استطاع ان يصبح بحق حامي المسيحية وان يحظى بمباركة من بابا روما ؟
شارلمان- 

- .........

31) الذي قام بانقالب ضد اإلمبراطورة أيرين هو ؟
نقفور802الى 811م- 

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

32) يقال ان أصلة عربي )شرقي( . وثورته وتسلمه للحكم مميز ألنه لم يكن قائدا للجيش؟
نقفور- 

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

33) الذي امتنع عن دفع الجزية للدولة العباسية بل و طالب الخليفة العباسي هارون الرشيد ان يعيد إلية
األموال التي دفعتها له ايرين هو ؟

نقفور- 
- ........

34) تعرض البيزنطيون لهزيمة كبيرة على يد البلغار بقيادة الملك ؟
كروم- 

- سلوم

35) تم عقد معاهدة مع البلغار في عهدالقائد ليو االرمني مدتها ؟
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ثالثون عاماً- 
- ؟.............

36) أول أباطرة االسرة العمورية ومؤسسها ؟
ميخائيل الثاني- 

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

37) سيطر المسلمون على جزيرة كريت واستمروا في حكمها مدة.؟
150 عاماً- 

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

38) تمكن المسلمون من فتح جزيرة صقلية على يد أحد قادة االغالبة؟
أسد بن الفرات- 

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

39) حدثت في عهد ميخائيل الثاني فتنة كبيرة قادها؟
توماس الصقلبي- 

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

40) الذي أنقذ الموقف وقبض على توماس وعذبه حتى مات هو ؟
أومرتاج ملك البلغار- 

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

41) تميز عهده بتشجيع العلم والتعليم حيث شهد عصره نهضة علمية وتعليمية وفنية متأثرة بالحضارة
العباسية اإلسالمية في بغداد؟

تيوفيل بن ميخائيل الثاني- 
- ..........

42) أوعز إلى البطريق يوحنا اليوناني بإصدار قرار حرمان ضد جميع المخالفين من عباد التماثيل واعتبارهم
في المعاملة كوثنيين .؟

تيوفيل بن ميخائيل الثاني- 
- ..........

43) مؤسس الدوله المقدونية هو ؟
باسيل المقدوني- 

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

44) نسب إلي باسيل المقدوني قوانين مشهورة عرفت باسم ؟؟؟؟؟.؟؟؟؟والتي حلت محل القوانين التي
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جمعها ليو األيسوري االكلوجا؟
باسيلكا- 

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

45) وتعتبر باسيلكا آخر مجموعة وعمل قانوني يقوم به إمبراطور بيزنطي ، وكانت مكتوبة باللغة ؟
اليونانية- 

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

46) اضطهد بشدة محطمي التماثيل وخاصة في أرمينية واسيا الصغرى ؟
باسيل المقدوني- 

- .........

47) الذي لقب ب ليو العاقل أو الفيلسوف هو ؟
ليو السادس ابن باسيل المقدوني- 

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

48) تميز حكم ليو السادس أو العاقل أو الفيلسوف ؟
تميز حكمه 1- بالتنظيم اإلداري الناجح 2- كما تميز حكمه بمشكلة وراثة العرش- 

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

49) ثارت مشكلة بين ليو السادس وبين الكنيسة والسبب في ذلك مخالفته للقوانين الكنسية التي التبيح ؟.؟
الزواج بأكثر من واحدة- 

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

50) أفتى بابا روما بشرعية زواج ليو السادس ، وكان هدفه من هذا التعميد أو االعتراف ؟
توسيع هوة الخالف بين ليو وبطريق القسطنطينية ، ليحقق مكاسب دينية اكبر في التدخل بشؤون بطريركية - 

القسطنطينية
- ..................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

الصفحة ckfu.org6/6 ملتقى فيصل - فووق مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

http://www.tcpdf.org

