
                                                                                                                                                                                                                                                          

  كلیة التربیة                     
  العالقات بین الشرق والغرب 

  فى العصور الوسطى
  عضھا فى اإلمتحانج استرشادى یشمل بعض أسئلة المقرر كلھ ، والتى من الممكن أن یأتى ب

وستأتى باقى األسئلة من المقرر الذى تم تدریسھ ، ولذلك على الطالب مذاكرة المقرر كلھ، وعدم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ

:  
  الفرنسیین -الصلیبیین            د

  م١٠٦٥فى عام -م    د١٠٧٥

  أوربان الرابع - أوربان الثالث      د

  م١٠٩٦ - م              د

  بلدوین الرابع -د  بلدوین الثالث      
  .سالمى ضد الصلیبیین فى عام؟

  م١١١٥ -د               

  م١١٣٩ -د  م             

  م١١٥٠ - د  م              

  إیوجین الرابع -د       
  

  كنراد الخامس -د   كنراد الثانى         

  د الدین ایوبجم -د     محمود الدین أیوب 
  .من ھو الملك الصلیبیى الذى خاض معركة البابین ضد أسد الدین شیركوه؟

  عمورى الرابع -د     عمورى الثالث       

  مجد الدین -د      عماد الدین            
  .ما ھو العام الذى مات فیھ عمورى األول ملك مملكة بیت المقدس الصلیبیة؟

                                                                            م١١٧١ -د        
  :جرت محاولة أرناط الثانیة لإلستیالء على الحرمین الشریفین، فى عام

   م١١٨٦ -د         

١ 

                                                                                                                             

                     جامعة سوھاج                                                
العالقات بین الشرق والغرب : اســـــم المقرر                               التاریخ          

فى العصور الوسطى                                             الرابعة تعلیم أساسى
ج استرشادى یشمل بعض أسئلة المقرر كلھ ، والتى من الممكن أن یأتى ب

وستأتى باقى األسئلة من المقرر الذى تم تدریسھ ، ولذلك على الطالب مذاكرة المقرر كلھ، وعدم 
  .لیس إال استرشادیة د على تلك االسئلة فقط ،ألنھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ة اآلتیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     :إختر اإلجابة الصحیحة

:م إلى١٠٢١انتقل أمر رعایة االماكن المقدسة فى فلسطین ، عام 
الصلیبیین            د -ج               البیزنطیین -ین                ب

  أنطاكیة؟ متى تم استیالء االتراك السالجقة على مدینة
١٠٧٥فى عام -ج   م        ١٠٩٥فى عام -ب       

  .من ھو البابا الذى دعى للحملة الصلیبیة األولى ؟
أوربان الثالث      د -ج            أوربان الثانى -ب  أوربان األول         
  .ون على مدینة أنطاكیة؟متى استولى الصلیبی

م              د١٠٩٧ - ج              م١٠٩٨عام  -ب   م        
  .من ھو الملك الصلیبیى الذى ھزم فى موقعة الصنبرة؟

بلدوین الثالث       - ج   بلدوین الثانى            -ب         
سالمى ضد الصلیبیین فى عام؟الجھاد اإل انتھى الدور األول من أدوار حركة

        م١١١٤ -م                    ج١١١٢ -ب               
  .تولى عماد الدین زنكى الحكم فى مدینة الموصل عام

م             ١١٢٩ - ج                  م١١٢٧ -ب   م            
  .دیسمبر عام ٢٤، فى استرد عماد الدین زنكى مدینة الرھا

م              ١١٤٨ - م                    ج١١٤٦ -ب    
  .من ھو البابا الذى دعى للحملة الصلیبیة الثانیة؟

   إیوجین الثالث -ج إیوجین الثانى             - ب  إیوجین األول     
  .من ھو الملك األلمانى الذى شارك فى الحملة الصلیبیة الثانیة؟

كنراد الثانى          - ج             كنراد الثالث -ب كنراد األول        
  .لف شاذى فى حكم قلعة تكریت ابنھ

محمود الدین أیوب  -ج         نجم الدین أیوب -ب   أسد الدین أیوب 
من ھو الملك الصلیبیى الذى خاض معركة البابین ضد أسد الدین شیركوه؟

عمورى الثالث        -ج عمورى الثانى        -ب    
  .م؟١١٧٣من ھو القائد الذى استولى على برقة، عام 

عماد الدین             - ج              قراقوش - تورانشاه            ب
ما ھو العام الذى مات فیھ عمورى األول ملك مملكة بیت المقدس الصلیبیة؟

                   م١١٧٤ - م                ج١١٧٧ -ب م           
جرت محاولة أرناط الثانیة لإلستیالء على الحرمین الشریفین، فى عام

        م                ١١٨٣-ج              م١١٨٢ -م            ب
                                                                           

 

                                                                                                                             
  

جامعة سوھاج                                                
التاریخ          :  عبةش

الرابعة تعلیم أساسى: الفرقة 
ج استرشادى یشمل بعض أسئلة المقرر كلھ ، والتى من الممكن أن یأتى بنموذ

وستأتى باقى األسئلة من المقرر الذى تم تدریسھ ، ولذلك على الطالب مذاكرة المقرر كلھ، وعدم 
د على تلك االسئلة فقط ،ألنھااإلعتما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة اآلتیةأسئل أجب عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إختر اإلجابة الصحیحة:السؤال األول

انتقل أمر رعایة االماكن المقدسة فى فلسطین ، عام  )١(
ین                بالمسلمی -أ
متى تم استیالء االتراك السالجقة على مدینة) ٢(
      م١٠٨٥فى عام  -أ
من ھو البابا الذى دعى للحملة الصلیبیة األولى ؟) ٣(
أوربان األول          -أ
متى استولى الصلیبی)٤(
م        ١٠٩٥عام  -أ
من ھو الملك الصلیبیى الذى ھزم فى موقعة الصنبرة؟) ٥(
      بلدوین األول -أ
انتھى الدور األول من أدوار حركة) ٦(
          م١١١٣ -أ
تولى عماد الدین زنكى الحكم فى مدینة الموصل عام) ٧(
م            ١١٢٥ -أ
استرد عماد الدین زنكى مدینة الرھا) ٨(
           م١١٤٤ -أ
من ھو البابا الذى دعى للحملة الصلیبیة الثانیة؟) ٩(
إیوجین األول      -أ
من ھو الملك األلمانى الذى شارك فى الحملة الصلیبیة الثانیة؟) ١٠(
كنراد األول         -أ
لف شاذى فى حكم قلعة تكریت ابنھخ) ١١(
أسد الدین أیوب  -أ
من ھو الملك الصلیبیى الذى خاض معركة البابین ضد أسد الدین شیركوه؟)١٢(
    عمورى األول  -أ
من ھو القائد الذى استولى على برقة، عام ) ١٣(
تورانشاه            ب -أ
ما ھو العام الذى مات فیھ عمورى األول ملك مملكة بیت المقدس الصلیبیة؟) ١٤(
م           ١١٧٥ -أ
جرت محاولة أرناط الثانیة لإلستیالء على الحرمین الشریفین، فى عام) ١٥(
م            ب١١٨١ -أ

                                                                         



٢ 
 

  .م ، مع صالح الدین؟١١٨٥من ھو كونت طرابلس الذى وقع ھدنة عام ) ١٦(
  ریموند السادس -د      ریموندالثالث -لرابع          جریموند ا -ب    ریموند األول         -أ
  .من ھو اإلمبراطور البیزنطى الذى عاصر الحملة الصلیبیة الثالثة؟) ١٧(
  إسحق الرابع أنجیلوس - إسحق الثالث أنجیلوس      ج -ول أنجیلوس          بإسحق األ-أ
   إسحق الثانى أنجیلوس -د
  .الثامن؟من البابا الذى اعتلى العرش البابوى بعد وفاة البابا جریجورى ) ١٨(
  كلمنت الرابع -د   كلمنت الثانى        -ج          كلمنت الثالث -ب  كلمنت األول        -أ
  :م، فى مدینة١١٩٣مارس ،عام  ٤مات صالح الدین األیوبى ،فى )١٩(
  دمشق - د   حمص                -حماة                       ج -ب  القاھرة              -أ
  :ة الخامسة علیھا؟المندوب البابوى الذى وصل إلى مدینة دمیاط أثناء الحملة الصلیبیمن ھو  )٢٠(
  جیالجیوس -د     میالجیوس          -ج فیالجیوس                 -ب          بالجیوس -أ

  متى سقطت اإلمبراطوریة الرومانیة فى الغرب ؟ -٢١
  م٤٧٩ -م                   د٤٩٧ -جـ    م                 ٤٦٧ -م              ب٤٧٦ -أ

  .منع الخلیفة الفاطمى الحاكم بأمر هللا الحجاج المسیحیین من الوصول إلى بیت المقدس، عام -٢٢
  م١٠٠٩ - م                  د١٠٣٩ -م                 ج١٠٢٩ -م             ب١٠١٩ -أ

  كبیر بین الكنیستسن الشرقیة والغربیة؟نشقاق الدینى الما ھو العام الذى حدث فیھ اإل -٢٣
  م١٠٩٤ -م                 د١٠٥٤ -م                  ج١٠٤٩ -م              ب١٠٤٥-أ

  :راضى المقدسة فى عامبرحلة حج إلى األ كونت الفالندرز قام روبرت األول -٢٤
  م١٠٩٠ -د      م           ١٠٨٨ -م                  ج١٠٨٥ -م             ب١٠٨٠ -أ

  من ھو القائد السلجوقى الذى انتصر على البیزنطیین فى موقعة مانزكرت؟ -٢٥
  مجاھد أرسالن -نور أرسالن            د -طغرل ارسالن          ج -ألب أرسالن       ب -أ

  :ناشد البابا جریجورى السابع حكام الغرب إنقاذ بیزنطة عام -٢٦
   -م١٠٧٤ - م                  د١٠٧٠ -م                  ج١٠٦٦ -م             ب١٠٥٤ -أ

 :م إلى١٠٢١إنتقل أمر رعایة األماكن المقدسة فى فلسطین فى عام  -٢٧
  الفرنسیین  -الصلیبیین              د -البیزنطیین             جـ-المسلمین                ب -أ

  .هللا؟متى توفى الخلیفة الفاطمى الحاكم بأمر  -٢٨
  م١٠١٢فى عام  -م       د١٠٣١فى عام  -م     جـ١٠٢١فى عام -م        ب١١٢١فى عام  -أ

  من ھو البابا الذى دعى إلى الحملة الصلیبیة األولى ؟ -٢٩
  أوربان الرابع -أوربان الثالث        د - أوربان الثانى        جـ -أوربان األول           ب -أ

  بیاكنزا؟متى انعقد مجمع  -٣٠
  م١٠٩٥مارس  -م       د١٠٥٨أبریل -م       جـ١٠٨٥مارس  - م         ب١٠٥٩مارس  -أ

  .أوقفوا الحروب وخذوا الطریق إلى القبر المقدس،،’’ :من قائل ھذه العبارة من البابوات -٣١
  ن الخامس أوربا -أوربان الثالث        د -أوربان األول          جـ -أوربان الثانى          ب -أ

  .ولى إلى انقسمت الحملة الصلیبیة األ -٣٢
  خمسة اقسام -أربعة اقسام           د -قسمین                   جـ -ثالثة أقسام             ب -أ

  من ھو البابا الذى عقد مجمع بیاكنزا ؟ -٣٣
  أوربان الثانى -د  أوربان االول       -جریجورى السابع     جـ -فیكتور الثانى           ب -أ

  .وصل الصلیبیون مدینة الرملة أثناء الحملة الصلیبیة االولى فى -٣٤
  م١٠٩٩یونیة  ٢ -م     د١٠٩٩مایو  ٢ -م      جـ١٠٩٩مارس  ٢- م        ب١٠٩٩ینایر  ٢ -أ

  أین تقع مدینة أمالفى ؟ -٣٥
  جنوب إیطالیا - لیا         دشرق إیطا -غرب إیطالیا           جـ -شمال إیطالیا            ب -أ

  .انطلق دعاة الوحدة اإلسالمیة وحركة الجھاد ضد الصلیبیین فى البدایة من  -٣٦
  مدینة حماه -مدینة دمشق         د - مدینة الموصل           جـ -مدینة حلب             ب -أ



٣ 
 

  .وقع الحصار الثالث لمدینة الرھا الصلیبیة فى عام -٣٧
  م١١١٨ -م                 د١١١٧ -م               جـ١١١٥ -ب       م      ١١١٤ -أ

  :تسلم إیلغازى أمیر ماردین مدینة حلب من اھلھا ، عام -٣٨
  م١١١٩ -م                 د١١١٧ -م               جـ١١١٦ -م             ب١١١٨ -أ

  :البرسقى أمیر الموصل مدینة حلب إلى أمالكھ فى ضم آقسنقر -٣٩
أواخر أبریل  -م د١١٢٥أواخر مارس  -م جـ١١٢٥أواخر فبرایر  - م ب١١٢٥أواخر ینایر  -أ

  م١١٢٥
  أین تم اغتیال شرف الدولة مودود؟ -٤١

  فى حمص - فى دمشق             د -فى بغداد                جـ -فى الموصل           ب -أ
  : تم إطالق صراح بلدوین الثانى ، ملك مملكة بیت المقدس، من األسر ، عام  -٤٢

  م ١١٢٠ -م               د١١٢٤ -م                 جـ١١٣٤ -م                 ب١١١٤-أ
  .تولى عماد الدین زنكى الحكم فى مدینة الموصل، عام -٤٣

  م١١٣٩ -م               د١١٢٩ -ـم                  ج١١٢٧ -م               ب١١٢٥ -أ
  .مات بورى بن طغتكین أتابك دمشق عام  -٤٤

  م١١٣٩ - م              د١١٢٩ -م                  جـ١١٢٧ -م               ب١١٢٣ -أ
وإنما حملھ على الزواج بھا ما رأى من تحكمھا فى ’’ :من المؤرخ الذى قال ھذه العبارة -٤٥

  ‘‘.دمشق
  ابن األثیر -ابن واصل           د -ابن شداد                جـ -ب               ابن كثیر -أ

  .دیسمبر ، عام ٢٤استولى عماد الدین زنكى على مدینة الرھا فى  -٤٦
   م١١٥٠ -م              د١١٤٨ -م                 جـ١١٤٦ -م                ب١١٤٤-أ

  :ناء محاصرتھ لقلعةتم اغتیال عماد الدین زنكى أث  -٤٧
  جعبر  -الكرك                 د -الشوبك                  جـ -صفد                   ب -أ

  .أشعل الملك لویس السابع النار فى مدینة فترى ، عام -٤٨
  م١١٤٩ -م              د١١٤٧ -م                 جـ١١٤٣ -م               ب١١٤١ -أ

  األلمانى الذى شارك فى الحملة الصلیبیة الثانیة؟ من ھو الملك  -٤٩
  كنراد الخامس -كنراد الثانى           د -كنراد الثالث           جـ -كنراد األول          ب -أ

  من ھو الملك الفرنسى الذى شارك فى الحملة الصلیبیة الثانیة؟ -٥٠
  لویس السابع -لویس السادس        د -لویس الخامس         جـ -لویس الثالث         ب -أ

  من ھو اإلمبراطور البیزنطى الذى عاصر الحملة الصلیبیة الثانیة؟ -٥١
  بطرس كومنین -یوحنا كومنین          د- ألكسیوس كومنین      جـ -مانویل كومنین    ب -أ

  :أصدر البابا إیوجین الثالث منشوره البابوى فى أول دیسمبر عام -٥٢
  م ١١٤٧ -م             د١١٤٥ -م                   جـ١١٤٣ - ب            م  ١١٤٠ -أ

  :شرعت الحملة الصلیبیة الثانیة فى حصار مدینة دمشق فى  -٥٣
  م١١٤٨یولیو ٢٨ -م          د١١٤٨یولیو٢٤م        ١١٤٨یولیو٢٠ -م ب١١٤٨یولیو١٤ -أ

  :إستولى نور الدین محمود على مدینة دمشق ، عام -٥٤
  م١١٥٧ -م             د١١٥٤ -م                   جـ١١٤٧ - م              ب١١٤٥ -أ

  من ھو القائد الذى قاد الحمالت الحربیة النوریة على مصر ؟ -٥٥
  نصیر الدین شیركوه -ناصر الدین شیركوه د -مجد الدین شیركوه   جـ -أسد الدین شیركوه ب-أ

  :ور الدین محمود فى مدینة وصل الوزیر الفاطمى شاور إلى ن -٥٦
  دمشق -الموصل               د - حماه                     جـ  - حمص             ب -أ

  ،متى قتل الوزیر الفاطمى ضرغام؟ -٥٧
  م١١٦٠ -م                د١١٦٤ -م                جـ١١٦٣ -ب           -م١١٦٢ -أ

  . لب عمورى األول مساعدتھ فى اإلستیالء على مصر؟من ھو اإلمبراطور البیزنطى الذى ط -٥٨
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  لیو األول  -جستنیان            د -ألكسیوس كومنین        جـ -مانویل كومنین     ب -أ
  :ینایر، عام ١٨تم اغتیال شاور فى  -٥٩

  م١١٦٩ -م             د١١٦٨ -م                   جـ١١٦٥ - م              ب١١٦٠ -أ
  :الخالفة الفاطمیة فى مصر، سبتمبر عام انتھت -٦٠

  م١١٧١ -م            د١١٧٢ -م                     جـ١١٧٣ -م              ب١١٧٥-أ
  .م؟١١٧٣من ھو القائد الذى استولى على برقة عام  -٦١

  مجد الدین -عماد الدین          د -قراقوش                    جـ - تورانشاه             ب-أ
  .م؟١١٧٢من ھو القائد الذى فتح بالد النوبة، عام -٦٢

  تورانشاه -قطز                 د -شیركوه                     جـ -قراقوش             ب -أ
  .م؟١١٧٣من ھو القائد الذى فتح بالد الیمن عام  -٦٣

  قطز -د        قراقوش     -شیركوه                       جـ -تورانشاه           ب -أ
  :وقع حصار صالح الدین األول لمدینة حلب عام -٦٤

  م١١٧٥ -م          د١١٧٢   -م                      جـ١١٧٣ -م             ب١١٧٤ -أ
  .ما ھو العام الذى مات فیھ عمورى األول ، ملك مملكة بیت المقدس الصلیبیة؟ -٦٥

  م١١٧١ -م             د١١٧٤-جـ          م          ١١٧٧ -م             ب١١٧٥ -أ
  :جرت المحاولة االولى إلغتیال صالح الدین على أسوار مدینة -٦٦

  دمشق -حمص               د -حماه                         جـ -حلب                ب -أ
  :فرض صالح الدین حصاره االول على مدینة الموصل، نوفمبر، عام -٦٧

  م١١٨٢ -م              د١١٨٠-م                    جـ١١٧٥ -ب           م  ١١٧٠ -أ
  :وقع الصلح بین صالح الدین وبین عز الدین مسعود ، أمیر الموصل، فى مارس، عام -٦٨

  م١١٨٩-م            د١١٨٦ -م                    جـ١١٨٣ -م             ب١١٨٠ -أ
  :یونیو، عام٢٢ دخل صالح الدین قلعة حلب فى -٦٩

  م١١٨٦ -م           د١١٨٥ -م                     جـ١١٨٤ -م             ب١١٨٣ -أ
  :جرت المحاولة الثانیة إلغتیال صالح الدین عند قلعة -٧٠

  دمشق -حلب             د -حماه                          جـ -عزاز                ب -أ
  :، بسھل مرج اعیون، بین صالح الدین والصلیبیینن عام نشبت موقعة تل القاضى -٧١

  م١١٨٩ -م         د١١٧٩-م                      جـ١١٧٥ -م              ب١١٧٠-أ
  .م، مع صالح الدین؟١١٨٥من ھو كونت طرابلس الذى وقع ھدنة عام،  -٧٢

  ریموند السادس -الثالث د ریموند -ریموند الرابع                جـ  -ریموند األول      ب -أ
  م؟١١٨٠من ھو الملك الصلیبیى الذى طلب الصلح مع صالح الدین،فى مایو،عام  -٧٣

  بلدوین الثانى -بلدوین األول         د -بلدوین الثالث          جـ -بلدوین الرابع           ب -أ
  :وقع أول صدام مسلح بین صالح الدین والصلیبیین فى عام -٧٤

  م١١٧٠ -م             د١١٧٣ -م                  جـ١١٧٥ -م                 ب١١٧٧ -أ
  .من ھو أمیرإمارة طرابلس الصلیبى، الذى ھرب من معركة حطین؟  -٧٥

  ریموند الرابع -ریموند الثالث       د -ریموند الثانى          جـ -ریموند األول            ب -أ
  .، من قائل ھذه العبارة؟‘‘صكم فلیأت محممد كى یخل’’  -٧٦

  بلدوین الرابع -عمورى االول      د -بلدوین األول           جـ -أرناط                     ب -أ
  ، من قائل ھذه العبارة؟‘‘جاءنا ما نرید ’’  -٧٧

  هتورانشا -اسد الدین           د -نجم الدین                جـ - صالح الدین            ب -أ
  :،قائل ھذه العبارة ھو‘‘ھا أنا أنتصر لمحمد صل هللا علیھ وسلم منك’’  -٧٨

  شیركوه -صالح الدین       د -نور الدین محمود      جـ -الصالح إسماعیل       ب -أ
  :سبتمبر، عام ٢٠وقع الھجوم االول لصالح الدین على بیت المقدس، فى  -٧٩

  م١١٨٦ -م             د١١٨٥ -جـ                م   ١١٧٨ -م                 ب١١٨٧ -أ
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  :أكتوبر عام ٢دخل صالح الدین مدینة بیت المقدس فى،  -٨٠
  م١١٧٨ -م               د١١٨٧ - م                جـ١١٨٦ -م               ب١١٨٤ -أ

  .من ھو اإلمبراطور األلمانى الذى شارك فى الحملة الصلیبیة الثالثة؟ -٨١
  فردریك الرابع - فردریك الثالث      د -فردریك األول          جـ -ریك الثانى         بفرد -أ

  .متى توفى ولیم الثانى ،ملك صقلیة؟ -٨٢
  م١١٦٩ - م                د١١٩٨ -م              جـ١١٨٩ -م                   ب١١٧٩ -أ

  .ما ھى المدینة التى كان جوسیاس رئیسا الساقفتھا؟ -٨٣
  عكا -بیروت                 د -صیدا                  جـ  -صور                    ب -أ

  .من ھو الملك اإلنجلیزى الذى شارك فى الحملة الصلیبیة الثالثة ؟ -٨٤
  ھنرى قلب االسد - د      فیلیب قلب االسد  -جـ   یوحنا قلب االسد   -ریتشارد قلب االسد  ب -أ

  :أكتوبر ، عام ٢٠أوربان الثالث فى مات البابا  -٨٥
  م١١٨٧ -د               م١١٨٦ -م                 جـ١١٨٠ - م              ب١١٧٨ -أ

  :مات اإلمبراطور فردریك االول غریقا، فى نھر  -٨٦
  السالف -السین                  د -الراین                   جـ -الرون                 ب -أ

  .سبتمیر، عام٧نشبت معركة أرسوف بین صالح الدین وریتشارد قلب األسد،  -٨٧
  م١١٩٠ - م              د١١٨٩ -م                   جـ١١٩١ -م               ب١١٨١ -أ

  .من ھو اإلمبراطور االلمانى الذى القى بریتشارد قلب األسد فى غیابات السجن؟ -٨٨
  ھنرى السادس -ھنرى الخامس      د -لثانى              جـھنرى ا -ھنرى األول         ب -أ

  :مارس، عام٤مات صالح الدین فى  -٨٩
  م١١٩١ -م              د١١٩٢ -م                   جـ١١٩٣ - م              ب١١٨٩ -أ

  :م، فى مدینة١١٩٣مارسن عام ٤مات صالح الدین االیوبى فى  -٩٠
  دمشق -حمص                د-حماة                       جـ  -القاھرة               ب -أ

  :إستولى العزیز عثمان والعادل على دمشق، یولیو،عام -٩١
  م١١٩٨ -م              د١١٩٧ -م                    جـ١١٩٦ - م              ب١١٩٥ -أ

  .م؟١١٩٨من الذى خلف العزیز عثمان، فى حكم مصر عند وفاتھ ، عام -٩٢
  الملك القاھر -الملك المنصور      د -الملك الناصر            جـ  -الملك الظاھر       ب -أ

  :توفى اإلمبراطور األلمانى ھنرى السادس، فى عام -٩٣
  م١١٩٣ -م                 د١١٩٩ -م                   جـ١١٩٧ -م            ب١١٩٥ -أ

  :ھنرى السادس إلى مدینة عكا، أوائل عاموصلت حملة اإلمبراطور األلمانى  -٩٤
  م١٢٠٠ -م              د١١٩٩-م                     جـ١١٩٥ - م               ب١١٩٧-أ

  :عقدت الھدنة بین العادل وعمورى الثانى لوزجنان ، فى سبتمبر، عام -٩٥
  م١٢١٢ -د   م            ١٢٠٦ - م                  جـ١٢٠٨ - م              ب١٢٠٤ -أ

  :كان الملك العالدل قد بنى مدینة العادلیة عام -٩٦
  م١٢١٩ -م             د١٢١٣ -م                   جـ ١٢١٧ - م              ب١٢١٥ -أ

  :تقع مدینة زارا على البحر  -٩٧
  يالم -االحمر              د-األدریاتكى                 جـ  - المتوسط             ب -أ

  من البابا الذى اعتلى عرش البابویة،بعد وفاة البابا ھونوریوس الثالث؟  -٩٨
  جریجورى التاسع -جریجورى الثامن    د -جریجورى السابع     جـ -جریجورى السادس ب -أ

  :اعتلى البابا ھونوریوس الثالث العرش البابوى عام -٩٩
  م١٢١٢ -م               د١٢١٤ - جـم                  ١٢١٦ - م              ب١٢١٩ -أ

  :وصلت سفارة اإلمبراطور فردریك الثانى إلى مدینة القاھرة، عام -١٠٠
  م١٢٢٥ -د                ١٢٢٦ -م                     جـ١٢٢٢ -م            ب١٢٢٠ -أ
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  : أمام كل عبارة) ×(أو ) √(ضع عالمة :السؤال الثانى 
  ) (       .حلقة من حلقات الصراع الطویل الدامى بین الشرق والغربتعد الحروب الصلیبیة  - ١
  .                                                         ( )م١٠٩٧قتل ثوروث االرمنى دیسمبر عام  -٢
  ) (     .                                          م١٠٧٣ ھزمت بیزنطة فى موقعة مانزكرت عام  -٣
  ) (     .                              تأسست إمارة الرھا الصلیبیةعلى ید بلدوین الثانى البولونى  -٤
  .                          ( )طلب یاغى سیان أمیر أنطاكیة المساعدة من كربوغا امیر الموصل -٥
  ) (       .            م١٠٩٨لى الصلیبیین أمام أنطاكیة، ینایر ، عام أرسل الفاطمیون سفارة إ-٦
  ) (      .                                            م١١١٢یولیو، عام  ٢٨نشبت موقعة الصنبرة، -٧
  ) (     .               م١١١٥سبتمبر، عام ١٤ھزم برسق بن برسق فى موقعة تل دانیث فى  -٨
  ) (      .                م١١٣٠استولى عماد الدین زنكى على حصن االثارب الصلیبیى، عام -٩

  ) (    .م١١٣٧یولیو،١١انتصر الملك فولك اإلنجوى على زنكى فى موقعة حصن بعرین  -١٠
  ) (                              .       م١١٤٥نوفمبر ، عام زار القدیس برنارد ألمانیا أواخر  -١١
  ) (م ١١٤٨عبرت القوات األلمانیة البسفور أثناء الحملة الصلیبیة الثانیة، نھایة أكتوبر،عام-١٢
  ) .                       (م١١٦٣تم إعادة شاور إلى كرسى الوزارة، فى مصر، یولیو، عام  -١٣
  ) .  (استولى أسد الدین شیركوه على مدینة بلبیس، أثناء الحملة النوریة األولى على مصر -١٤
  ) .                                       (م على ید تورانشاه١١٧٤تم فتح بالد النوبة ، فى عام  -١٥
  ) (           .                م١١٧٥وقعت محاولة اغتیال صالح الدین األیوبى األولى ،عام -١٦
  ) .                         (انھارت فى موقعة حطین أسطورة الفارس الصلیبي الذى ال یقھر -١٧
  ) .                 (م١١٧٧إنھزم صالح الدین األیوبى من الصلیبیین،عند تل الصافیة ، عم -١٨
  ) .                                          (م١١٨٩نوفمبر، عام  ٢٠مات البابا أوربان الثالث، -١٩
  حدد اإلمبراطور فردریك األول برباروسا،موعد رحیل حملتھ الصلیبیة إلى الشرق -٢٠

  ) (                .                                                              م١١٧٩عام فى مایو،       
  ) .                                (كانت وفاة صالح الدین األیوبى سببا فى إنھیار وحدة دولتھ -٢١
                                .                          م١٢١٦مات البابا أنوسنت الثالث عام -٢٢
  .                        ( )م١٠١٧فى عام بیت المقدس  مدینة إستولى األتراك السالجقة على-٢٣
  )(                             .                م١٠٧٣ھزمت بیزنطة فى موقعة مانزكرت عام  -٢٤
  .                       ( )إصطبغت الحركة الصلیبیة منذ بدایتھا بصبغة اقتصادیى استغاللیة -٢٥
  ( )اإلقطاعى على میراث اإلبن االكبر فقط؟                                 قامت قاعدة النظام -٢٦
  ( )كانت ھدنة الرب بمثابة القضاء على مواھب الفرسان القتالیة                                -٢٧
  ( )       .                                               كانت الحركة الكولونیة حركة إحیاء دینى -٢٨
 )(                               .             م١٠٧٣ھزمت بیزنطة فى موقعة مانزكرت ، عام -٢٩
  ) .                        (غاللیةإصطبغت الحركة الصلیبیة منذ بدایتھا بصیغة اقتصادیة است -٣٠
  للھروب من عادات ما الحروب الصلیبیة إال وسیلة وجد فیھا الغرب االوربى ضالتھ -٣١

  ( ) .                                                                                        العصور الوسطى
  .                                                               ( )أصل البابا اوربان الثانى  إیطالى -٣٢
  .                                      ( )م١٠٩٦االتراك السالجقة، أبیدت حملة العامة على ید -٣٣
  .                               ( )م١٠٩٨سبتمبر، ٢٥إستولى ریموند الصنجیلى على البارة، -٣٥
  .                         ( )م١٠٩٨دیسمبر عام  ١١استولى الصلیبیون على معرة النعمان، -٣٦
  .                              ( )بالصنجیلى د أمیر تولوز فى المصادر العربیةنیعرف ریمو -٣٧
  .                                ( )كانت روبرت كونت نورماندیا ھو أصغر ابناء ولیم الفاتح -٣٨
  )(    .                           تأسست إمارة الرھا الصلیبیة على ید بلدوین الثانى البولونى -٣٩
  )(  .      طرس الناسك معاملة سیئةعامل اإلمبراطور ألكسیوس كومنین والتر المفلس وب-٤٠
  )(                              .          م١١١٣سبتمبر، عام  ١٢إغتیل شرف الدولة مودود،-٤١
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  ( )             .                                      م١١١٧مات االمیر برسق بن برسق عام، -٤٢
  .                                       ( )م١١١٥سبتمبر، عام  ١٤نشبت موقعة تل دانیث فى -٤٣
  .                            ( )بن إیلغازى انتقلت حلب بعد موت بلك بن بھرام إلى تمرتاش -٤٤
  )(                               .         م١١١٩یونیو، عام ٣٠نشبت موقعة ساحة الدم فى، -٤٥
  .                             ( )م١١٢٨توفى عز الدین مسعود بن آقسنقر البرسقى فى عام  -٤٦
  .          ( )كان من نتائج ضم حلب للجبھة اإلسالمیة عودة الوحدة بین حلب والموصل -٤٧
  )( .                            م١١٣٢استولى عماد الدین زنكى على مدینة حماه، فى عام  -٤٨
  )(                                .        كان جوسلین الثانى أمیر الرھا، قائا عسكریا حازما -٤٩
  . ( )رفض فولك اإلنجوى، ملك مملكة بیت المقدس، مساعدة آنر ضد عماد الدین زنكى -٥٠
  .                                          ( )باشرتتحكم مدینة ألبیرة فى عبور الفرات إلى تل  -٥١
  )(                               .    م١١٤٦زار القدیس بارنارد ألمانیا أواخر أكتوبر، عام  -٥٢
  .                         ( )لم یأبھ الغرب االوربى باسترداد عماد الدین زنكى لمدینة الرھا -٥٣
  ).                           ( )م١١٥٢-١١٣٩(ث ملك ألمانیا ما بین عامى حكم كنراد الثال -٥٤
  ) .                         (م١١٤٦وصلت القوات الفرنسیة واأللمانیة مدینة أفسوس، عام  -٥٥
  .            ( )قوبل لویس السابع فى أنطاكیة باالفراح من قبل ریموند دى بواتیھ أمیرھا -٥٦
  .                                ( )ل الحملة الصلیبیة الثانیة ثقة المسلمین فى انفسھموطد فش -٥٧
  ( )  .  سالمیة یعنى بدایة النھایة لمملكة بیت المقدس الصلیبیةكان ضم مصر للجبھة اإل -٥٨
  ) (  .                         م١١٦٥قام أسد الدین شیركوه بحملتھ الثانیة على مصر، عام  -٥٩
  .                                     ( )أسرة صالح الدین االیوبى اسرة كردیة من أذربیجان -٦٠
  .                              ( )م١١٣٧تولى نجم الدین ایوب حاكما على مدینة بعلبك عام  -٦١
  ( )                   .               كره أھل اإلسكندریة شاور بسبب تحالفھ مع الصلیبیین  -٦٣
  ) .    (م١١٦٨دینة بلبیس،نوفمبر،عامإستولى عمورى األول ،ملك بیت المقدس،على م -٦٤
  .                                            ( )م١١٦٩یونیة، ٢٣ توفى اسد الدین شیركوه فى -٦٥
  ( )                  .    لعب بنى أیوب دورا عظیما فى ضم مصر إلى نور الدین محمود -٦٦
  )(                               .             م١١٧٤مات نور الدین محمود فى مارس، عام  -٦٧
  ( ) .                     كان فتح بالد النوبة ضرروة حربیة لتأمین حدود مصر الجنوبیة  -٦٨
  ( ) .                          إعترف صالح الدین األیوبى بسلطنة الملك الصالح إسماعیل -٦٩
  ( ) م      ١١٧٤استولى صالح الدین االیوبى على مدینتى  حمص وحماه،دیسمبر عام -٧٠
  )(                               .        م١١٨٣یونیو،عام٢٢دخل صالح الدین قلعة حلب،  -٧١
  ( ) .      استخدم صالح الدین االیوبى سالح الدبلوماسیة إلستمالة أكابر البیت األیوبى -٧٢
  ( ) .                                            م١١٧٥استولى صالح الدین على بارین مایو -٧٣
  ( )  .                        م١١٧٦ھاجم صالح الدین الباطنیة فى قلعة مصیاف،مایو ،  -٧٤
  ).          ( م١١٨٢فین،عامجرت محاولة أرناط الثانیة لإلستیالء على الحرمین الشری -٧٥
  .                             ( )انھارت فى حطین اسطورة الفارس الصلیبى الذى ال یقھر -٧٦
  ( ) .                      م١١٧٩مات ولیم دى مونتفرات ، زوج سبیال، فى یونیو، عام  -٧٧
  .             ( )م١١٧٨یولیو، عام٢استولى صالح الدین على مدینة طبریة الصلیبیة ،  -٧٨
  .                          ( )أثبتت موقعة حطین تفوق الفروسیة الصلیبیة على اإلسالمیة  -٧٩
  )(                               .        من نتائج موقعة حطین، قیام الحملة الصلیبیة الثانیة -٨٠
  ( )م                    ١١٨٧یولیو، عام  ١٥وصل كنراد دى مونتفرات مدینة عكا، فى  -٨١
  ( )                               .       م١١٨٩نوفمبر، عام  ٢٠مات البابا أوربان الثالث،  -٨٢
  )            ( )م١١٩١-١١٨٧( بین عامى تولى البابا كلمنت الثالث العرش البابوى ما  -٨٣
  ( )م ١١٨٩یونیو،١١رحل اإلمبراطورفردریك االول بحملتة الصلیبیة إلى بالد الشام، -٨٤
  .                                ( )مات اإلمبراطور فردریك االول غریقا فى نھر السالف  -٨٥



٨ 
 

  ( )         .م١١٨٨یونیة، عام أطلق صالح الدین سراح الملك جاى دى لوزجنان،فى  -٨٦
  ) .      (م١١٩١سبتمبر، عام٧ انتصر المسلمون على الصلیبیین فى معركة أرسوف، -٨٧
  .                         ( )رفعت معركة أرسوف نجم ریتشارد قلب االسد فى بالد الشام -٨٨

  .     ( )أغسطسم، بین صالح الدین وفیلیب ١١٩٢سبتمبرن عام ٢وقع صلح الرملة ، فى 
  .                   ( )استطاعت الحملة الصلیبیة الثالثة أن تسیطر على معظم بالد الشام -٨٩
  .          ( )بموت صالح الدین االیوبى بدأت مرحلة مشرقة فى تاریخ الدولة االیوبیة -٩٠
  .           ( )العربیةأحدثت وفاة صالح الدین االیوبى فراغا سیاسیا كبیرا فى المنطقة  -٩١
  ) (                             .       أدت وفاة صالح الدین األیوبى إلى انفراط عقد دولتھ -٩٢
  .     ( )حین توفى صالح الدین االیوبى كانت الظروف السیاسیة التى افرزتھ قد انتھت-٩٣
  ( )                            .  استغل الملك العادل الصراع داخل البیت االیوبى لصالحھ -٩٤
  )(                              .   م١٢٠١طاب الحكم للملك العادل فى مصر،فبرایر، عام -٩٥
  .                     ( )م١١٩٧سبتمبر، عام  ٥على مدینة یافا، فى  استولى الملك العادل -٩٦
  ( )                                      م  ١٢١٨سقط برج السلسلة فى ید الصلیبیین ، عام  -٩٧
  .                                       ( )نجحت الحملة الصلیبیة الخامسة فى تحقیق أھدافھا -٩٨
  ) (                               .  تمتعت الحملة الصلیبیة السادسة ببركة البابویة وعطفھا -٩٩

  ) . (م١٢٤٧ر،بالد الشام ، مارس،عام الدین أیوب،ملك مصزار الملك الصالح نجم  -١٠٠
 --------------------------------------------------------------------------------------   

 مع أطیب األمانى بالتوفیق               انتھت األسئلة                صالح محمد ضبیع/د.أ


