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 الوحدة األولى

 : السؤاؿ األكؿ : ضع كلمة ) صح ( أماـ العبارة الصحيحة ككلمة ) خطأ ( أماـ العبارة غير الصحيحة مع ذكر السبب فى الحالتين

مصر )الحضارات الشرقية  -جػػػ ) خطأ ( من الحضارات الغر بية  ببلد اليوناف   )     (  .من الحضارات الشرقية ببلد اليوناف – 1

 كلها حضارات شرقية.  (العراؽ  كببلد فارس ك

جػػ ) صح ( تنتهى العصور القديمة كتبدأ العصور  (    )  .ـ حدنا فاصبل بين العصور الوسطى كالعصور القديمة476يعد عاـ  – 2

 الوسطى.

ا حيث التقدـ الحضارل المادل ك جػػ ) صح ( لوجود الحضارة الغربية به)        (   .تستقر السيطرة الحضارية حالينا فى الغرب – 3

  .المعنول

كتفشى األمراض الخطيرة كتلوث  –جػػػ  ) صح ( النها مدمرة لبشرية )    (  .الحرب العالمية الثانية من سلبيات التاريخ المعاصر – 4

 البيئة من سلبيات التاريخ المعاصر.

 ل ظركؼ الحياة المادية كالمعنوية.جػػ   ) صح ( تشم)     (  .الحضارة تشمل الثقافة كالمدينة – 5

 جػػ ) صح ( النها استمرت قرابة ألف عاـ.)      (  .العصور الوسطى أطوؿ زمننا من العصور الحديثة – 6

جػػ   )خطأ ( العلمية فى مجاؿ الطب تعد مرجعا مهما لؤلمراض (     )    .بردية إبيرس من أقدـ المخطوطات االقتصادية - 7

عيوف، ك  الجلد، ك األطراؼ، ك النساء، ك بعض الجراحات، كما تتضمن أيضا بعض المصطلحات )التشريح الباطنية، ك ال

 ، ك العبلج.: علم كظائف األعضاء(الفسيولوجى

صادر من الم اآلثار -.لمراجعاإللياذة كاألكديسيا من ا -(  جػػػ )خطأ (    )     .اإللياذة كاألكديسيا من المصادر األكلية للتاريخ - 8

 .األكلية للتاريخ

) صح ( لسهولة الحصوؿ عليها تستخدـ فى  جػػػػ    )    ( .انتشرت الكتابة على األكستراكا بين األسر الفقيرة كالمتوسطة - 9

 مختلف أشكاؿ الحياة اليومية  فهى متوفرة ك غير مكلفة للكتابة ، نظرنا الرتفاع أسعار كرؽ البردل .

من اآلثار المهمة للكتابة التاريخية ،  مانيتوف)خطأ (  كتابات   جػػػػ(     ) .آلثار المهمة للكتابة التاريخيةاكتابات أفبلطوف من  - 11

 ( من المراجع.  ) أفبلطوفكتابات  الفبلسفة 

الذل جػػ   ) خطأ ( أقامت عبلقات تجارية بسبب  الموقع الجغرافى  )    ( .كانت ببلد العرب تعيش فى عزلة عن العالم – 11

 جعلها حلقة التوصل بين الشرؽ ك الغرب.

) اإلمبراطورية  كانت القسطنطينية عاصمة للدكلة البيزنطية ) صح ( جػػػ  . )       (كانت القسطنطينية عاصمة للدكلة البيزنطية - 12

 التى فتحها السلطاف العثمانى محمد الفاتح.الركمانية  الشرقية(،

 .  ) خطأ (  هيوميركس جػػػػ.)       ( ذة ك األكديسياألف أفبلطوف ملحمة اإلليا - 13

   السؤاؿ الثانى : ) أ ( اختر االجابة الصحيحة من بين األقواس:

                       .التاريخ المعاصر ( قرابة ألف عاـ –الحديثة  – الوسطى –استمرت العصور .............   )القديمة   - 1

 بغداد ( –قرطاجة  –القسطنطينية  – ركمان سقوط مدينة ) تبدأ العصور الوسطى م -2

 أرسطو ( –المسعودل  –جماؿ حمداف  –) مانيتوف  .صاحب كتاب شخصية مصر – 3

 المعاصر (  –الحديثة  –الوسطى  –القديمة ) ـ 476انتهت العصور ....... بسقوط اإلمبراطورية الركمانية عاـ  – 4

 مانيتوف (  –أبى حنيفة النعماف  –هيركدكت  –........... ) ابن خلدكف من قرأ التاريخ زاد عقله.. – 5

 المعاصرة ( – الحديثة –الوسطى  –تعد حركة الكشوؼ الجغرافية من أهم مبلمح العصور ........... ) القديمة  – 6

 ( لقسطنطينيةا –برلين  –بغداد  –يبدأ العصر الحديث بفتح مدينة ........... ) ركما  – 7

 العشرين ( –السادس عشر  – لسابعا –ظهور اإلسبلـ فى القرف ............ الميبلدل ) الرابع  – 8

 المعاصرة ( –الحديثة  – لوسطىا –سيطرة الكنيسة على مظاهر الحياة األكربية فى العصور .......... ) القديمة  – 9

 التقويم الشمسى ( – الكتابة –الجاذبية  –............ ) الكهرباء  بمعرفةتبدأ العصور التاريخية  – 11

 التقويم الشمسى  ( – أكاخر األلف الرابعة ؽ . ـ –الكتابة  –) معرفة الزراعة  منذتبدأ العصور التاريخية  -11

 األساطير (. –النقود  – اآلثار –المصدر الرئيس  لدراسة الحضارات  ) النقوش  - 12

 إيزيس ك أكزكريس (  -األلياذة ك األكديسيا   –بعل  – الطوفافسطورة ) األساطير الدينية فى العراؽ أ نم -13

 كتابات الشعراء (  -كتابات الفبلسفة   –األساطير  – النقوش) المصادر األكلية لدراسة الحضارات   - 14 

 ( كريس إيزيس ك أكز -األلياذة ك األكديسيا   –بعل  –األساطير الدينية فى مصر أسطورة ) الطوفاف  نم –15

 الصف األول الثانوى 
 المادة: تاريخ

 نظام األسئلة المتدرجة
 إعداد: األستاذة سيدة جودة ابو العال
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 ب ( أكمل ما يلى........................؟)

 خصوصياتها العقائدية.ك  هويتها الثقافيةتمايزت الحضارات عن بعضها بعضنا فى  - 1

 الوحدة ك التضامن   ك التكافل ك التكامل ك التواصل فيما بينهم ك مع اآلخرين. من القيم  التى اكسبها نهر النيل للمصريين – 2 

 الصخور ك المعادف. ات مصر المعدنيةمن ثرك -3

  بالمفاهيم كالمصطلحات اآلتية ............ ؟السؤاؿ الثالث : ما المقصود 

 المقصود بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المفهوـ ـ

كحه األرض  ثمرة أل مجهود يقوـ به اإلنساف نتيجة تفاعله مع البيئة لتحسين ظركؼ حياته على الحضارة  1

 مادينا أك معنوينا ، لتعمير الكوف الذل يعيش فيه.

الحضارة عند" كؿ  2

 ديورانت "

نظاـ اجتماعى يعين اإلنساف على الزيادة من إنتاجه الثقافى ، ك تبدأ حيث ينتهى االضطراب ك 

 القلق ، 

لفهم الحاضر كاستشراؼ  يتناكؿ النشاط البشرل فى كافة األزمنة  المختلفة  لمعرفة الماضى التاريخ  3

 المستقبل.

تبدأ منذ اختراع الكتابة ك استعمالها فى تدكين األحداث ك غيرها من مظاهر الحياة المختلفة  العصور التاريخية  4

 لدل الشعوب القديمة ، ك حتى كقتنا الحاضر ..

  موضمونهك  لنوع المصدرمصادر دراسة الحضارات تتفاكت أهمية كل منهما تبعنا  5

 ) ب( مراجع  المصادر األكليةتنقسم إلى: )أ (                                    

 كل ما كتب ك نقش ك ينتمى لزمن كقوع الحدث ك تشمل عدة أنواع : المصادر األكلية )أ ( 

ل : تعد المصدر األساسى لدراسة الحضارات، ك تشمل جميع أنواع البقايا األثرية القائمة مث اآلثار – 1 

حفر من حين آلخر فى لاألهرامات ك المعابد ك اآلثار ك التى يتم العثور عليها ك اكتشافها أثناء ا

 المناطق األثرية مثل التماتم كالمومياكات )أجساد= جثث محنطة (      

ة إحدل المصادر األكلية لدراسة الحضارات ك تشمل  الرسوـ كالكتابات المدكنة على مواد صلب النقوش – 2

  بارزة (   –كالحجر كالرخاـ كالمعدف. ك خاصة البركنز أك الخشب أك الصلصاؿ  ك تشمل ) غائرة 

نقوش غائرةمثل حجر  -أ 

 بالرمو

سم كقد 71لوحة كبيرة من حجر الديوريت األسود، يبلغ طولها حوالى مترين، ك ارتفاعها حوالى 

األسرات، كحتى ثالث ملوؾ األسرة أسماء جميع من حكموا مصر منذ عصر ما قبل دكنت عليه  

ك كذلك أهم األحداث )  الحركب أك أقامة المعابد أك التماثيل الكبيرة ذات األهمية  الخامسة.

 الخاصة.

ب ( نقوش بارزة مثل 

 صبلية الملك نعرمر)مينا(

لوحة من حجر الشيست األخضر، ك بها رسومات بارزة من األماـ ك الخلف، كتصور الملك 

 هو يضرب األعداء كمناظر للجنود ك األشكاؿ الزخرفية ك الرمزية،األسرة األكلىنعرمرك  

المادة الوثائقية المكتوبة على لفائف من الورؽ المصنوع من نبات البردل، كتعد مصدرًا خصبًا  البرديات – 3

للكثير من جوانب الحضارة المختلفة ككانت مصر هى المصدر الوحيد التى تصدرق للشعوب 

 خرل،..األ

 .كسارات الفخار كاألحجار المكتوبة عليها كاستخدمتها الطبقات الفقيرة كالمتوسطة األكستراكا – 4 

المصدر األساسى لدراسة الحضارات ، كالتى يتم الحصوؿ عليها أثناء الحفر فى 

 المناطق األثرية.

عدنية تحمل ختمًا  من السلطة العامة لضماف إحدل المصادر األكلية لدراسة الحضارات قطع م النقود ك المسكوكات - 5

كزنها ك درجة نقائها ، مادة مؤرخة يمكن من خبللها تحديد العصور التاريخية ك الحالة االقتصادية 

 ك األحداث السياسية ك صور الملوؾ ك الحكاـ فى تلك الفترة.
الحدث ك اعتمد فى كتابتها هى المؤلفات التى كتبت بعد مركر سنوات عديدة من كقوع  المراجع) ب (   

  .على المصادر األكلية

أمثاؿ سقرط ك أرسطو ك أفبلطوف تيعد الفلسفة أعظم ما تركه اليونانيوف ؛ فقد أعملوا  كتابات الفبلسفة-1

 عقلوهم فى تحليل مشكبلت الحياة ك التعرؼ على أسرار الكوف.

 لمعلومات السياسية ك االقتصادية الحضارية.تيعد مصدرًا تاريخيًا نستقى منه ا  كتابات الشعراء - 2

أدبيًا يعكس كثيرًا من صور الحياة االجتماعية ك  تيعد جزءًا من التراث الشعبى، ك مصدرًا األساطير – 3

 السياسية،مثل قصة الطوفاف فى العراؽ ك قصة إيزيس ك أكزكريس فى مصر القديمة.

  ........................؟السؤاؿ الرابع : بم تفسر...................

إبراز القدكات الصالحة من )ب( استخبلص العبر كالدركس من تاريخ األمم السابقة )أ(        جػػ .  أهمية دراسة  التاريخ -  1

اـ تنمية الشعور بالمسئولية فى المحافظة على المكاسب التى حققها المجتمع ، كالمضى قدمنا لؤلم )ج (  الشخصيات التاريخية 
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االبتعاد عن التعصب فهو يبين أف العالم لم يقم على حضارة كاحدة أك عنصر كاحد أك لغة  ) د ( كالمساهمة فى حل مشكبلته 

 كاحدة.

لسيطرة الكنيسة الكاثوليكية على كافة نواحى الحياة   كقياـ نظاـ   جػػ .سيطرة التخالف على أكربا فى العصور الوسطى – 2

 ل ك التخلف عليها.األقطاع ك سيطرة  الجه

ألنها تؤثر فى بعضها البعض النها سلسلة متصلة من الحلقات من حضارل عاـ     جػػػػ.     الحضارات تتواصل كالتتصارع – 3

 متدفق تبادؿ فيه الشعوب األخذ كالعطاء كالتأثير كالتأثر.

 .....؟قارف بين ......................................) أ (  السؤاؿ  الخامس : 

 قارف بين العصور التاريخية القديمة ك  العصور التاريخية الوسطى من حيث النهاية ك السمات ؟  - 1

 المقارنة العصور القديمة العصور الوسطى

 البدأية  منذ أكاخر األلف الرابعة ؽ . ـ ) سقوط اإلمبراطورية الركمانية الغربية على يد البربر( ـ476

نى   )محمد الفاتح (القسطنطينية عاصمة ـ  الفتح  العثما1453

 الدكلة البيزنطية

 

سقوط اإلمبراطورية الركمانية 

 ـ.476

 النهاية

 انتشار المسيحية ك سيطرة الكنيسة الكاثوليكية فى أكربا  -1

 نظاـ األقطاع ك سيطرة الجهل ك التخلف عليها. -2

 ظهور اإلسبلـ فى القرف السابع الميبلدل  - 3

سبلمية من الصين شرقنا إلى ازدهار الحضارة اإل -3

  ببلداألندلس غربنا. 

قياـ حضارات كبرل فى الشرؽ  

كحوض البحر المتوسط  

ك  –الكتابة  –،اكتشاؼ الزراعة 

 بناء المقابر ك المعابد

 السمات

 المبلمح

 

 التاريخ المعاصر العصور الحديثة المقارنة

 القرف التاسع عشر. ـ  الفتح  العثمانى.1453 البدأية

 النصف األكؿ من القرف العشرين )من حيث  الدراسة العلمية  ( بدأية القرف التاسع عشر النهاية

 الخصائص

 السمات

 

حركة الكشوؼ  - 1

 الجغرافية

 قياـ الثورة الصناعية – 2 

 ظهور النهضة األكربية  – 3 

ظهور حركة االستعمار  – 4

 األكربى.

 :اليجابياتا

الثورة المعلوماتية ك  –  2ر األكربىاالستقبلؿ  من االستعما - 1

هبوط اإلنساف على سطح القمر ك   – 4االختراعات العلمية  –  3التكنولوجية

  .الكواكب األخرل

 السلبيات

 تلوث البيئة –تفشى األمراض الخطيرة  –الحركب العالمية 

 أهم ما يميزها. –األهمية  –قارف بين المصادر ك المراجع من حيث : المفهوـ 

 أهم األعماؿ الشخصية ـ

لياذة كاألكديسيا. صاحب الفضل فى نشر التراث  الثقافى البطولى فى صاحب اإل الشاعر هوميركس 1

 ليوناف قديمًا.ا

تمكن من كتابة تاريخ   – 2يعد أكؿ مؤرخ مصرل قديم حوؿ كتابة تاريخ مصر   - 1 مانينوف السمنودل 2

أسرة، كهو التقسيم  31قسم تاريخ مصر الفرعونية إلى  - 3مصر باللغة اليونانية  

 فى عصرنا الراهن.المتبع  

 صاحب كتاب شخصية مصر. جماؿ حمداف 3

 المراجع  المصادر األكلية  المقارنة 

زمن  كل ما كتب كنقش ك ينتمى إلى المفهوـ 

  .كقوع الحدث

المؤلفات التى كتبت بعد مركر سنوات من كقوع الحدث ك 

  .اعتمد فى كتابتها على المصادر األ كلية

 –البرديات  –النقوش  –اآلثار  األنواع

 –النقود ك المسكوكات  –األكستراكا 

  .كتابات المؤرخين القدماء

 األساطير . –كتابات الشعراء  –كتابات الفبلسفة 

 سهولة الحصوؿ عليها  –بديل على المصادر األكلية المفقودة   .معاصرة لؤلحداث –أكثر دقة  يميز هاما 

 ) ب ( لمن تنسب األعماؿ اآلتية.............؟
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من أقواله ) مصر هبة  – 3 لقب  أبى التاريخ  – 2صاحب كتاب تمحيص األخبار - 1 هيردكدت 4

 المصريين أتقى األمم(.  -النيل 

 

 : ما العبلقة بين..................................؟ دسالسؤاؿ السا

تبدأ الحضارة حيث ينتهى االضطراب ك القلق حينها يبدأ فى اإلبداع ك فهم الحياة ك ؟  .طراب األمنقياـ الحضارة ك اض - 1

 ازدهارها فاالستقرار ك األمن  يساعد على قياـ الحضارة.

يساعد على الدكلة المستقرة  هى الدكلة القادرة على تطبيق القانوف   ك االستقرار    جػ     ؟استقرار الدكلة كتطبيق القانوف  - 2

) عصر األنتقاؿ األكؿ حيث ظهر عدـ االستقرار ك اضطراب األمن ك ساد ت الفوضى فى كل مكاف، ك  مثالػػػػػتطبيق القا نوف   

 أهملت القوانين، كزادت أعماؿ السلب كالنهب كهكذا انهارت الدكلة ك انتشرت الفتن حتى قياـ األسرة الحادية عشر .(              

حيث ربط بين القرل ك المدف  )ب(ساعد على كتواصلهم كتماسكهم مع بعضهم بعضا. ) أ (    جػػ  ؟ل كالوحدة التاريخيةنهر الني –3

 ك األقاليم المختلفة.  

ك المناخ الجاؼ )ة للنشاط اإلنسانى ، تيساعد ذلك على نشاط اإلنساف اعتداؿ المناخ ك مبلءم  جػػ ؟المناخ كقياـ الحضارات -4  

 .(اآلثار ك اختبلؼ درجات حرارة الفصوؿ ساعد على تنوع الغبلت مما أدل إلى رغد العيشحافظ على 

 : مارأيك فى ..............................................؟سابعالسؤاؿ ال

نصر كاحد أك لغة جابة :  فهو يبين أف العالم لم يقم على حضارة كاحدة أك عاإلدراسة التاريخ تبعد عن التعصب عند الشعوب .  - 1

 كاحدة ، فلكل أمة نصيبها فى ذلك الميداف ال ينكرها التاريخ.

  ماذا يحدث إذا ........... ؟) أ (  :  ثامنالسؤاؿ ال

 –جػػ كشف الغموض عن الحضارة المصرية القديمة  ) التحنيط  .توافرت لدينا كل المصادر التاريخية الخاصة بمصر القديمة – 1

 تفوفهم فى كل المجاالت (.................الخ. –بناء األهرامات 

عدـ توفر  –جػػ  خلط التاريخ بالمعلومات الخطأ  .تم التسليم بكل ما يصل إلى أيدينا من مصادر تاريخية دكف فحصها – 2  

 ............... الخ. معلومات دقيقة يمكن الوثوؽ بها 

لما كصلت مصدر الخصوبة الماء كالطمى من الجنوب    - 1) أ ( كاف يحتمل أف :   جػػ  .انحدر نهر النيل من الشماؿ إلى الجنوب – 3

السفن من الجنوب مع تيار  لم تأت—2األمطار الشتوية على مصر.لما أصبحت مصر جنة خضراء صالحة إلنبات الزرع مع قلة 

 المياق.

(مصدرل الماء : الطمى) بربتها غنية بالغرين  )ب ( تكوف مصر دكلة منبع مع كثرة األمطار الساقطة على مصر ك تكوف مصر 

 الطمى إلى الجنوب.

لما كانت  مصر حلقة التواصل مع أقطار كشعوب  - 1جػػ كاف يحتمل أف : كانت مصر دكلة حبيسة ) ليس لها سواحل (    – 4   

يتأثر العالم القديم بالحضارة   كلم - 3لم عرفت  خيرات إفريقيا طريقها إلى العالم الخارجى  عن طريق مصر  - 2العالم  ، 

 المصرية القديمة فى مختلف مجاالت الحياة.

   : صوب ما تحته خطػ  )ب ( 

 جػػػػ ) اآلثار (     كتابات الشعراءالمصدر األساسى لدراسة الحضارات     - 1

 ( جػػػ   )كتابات المؤرخين   الشعراءإحدل المصادر األكلية لدراسة الحضارات كتابات  -2    

  : أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية :تاسعالسؤاؿ ال

أ ( كجود األنهار ك الموقع الجغرافى المتوسط للعالم القديم  )  –جػػ   .   ساهمت عوامل مختلفة فى حضارات العالم القديم -1

 صخور كمعادف باالضافة إلى   ة للنشاط اإلنسانى ك ج( كفرة الثركات المعدينة منتباألضافة إلى ب ( اعتداؿ المناخ كمبلءم

 د ( النباتات ك الحيوانات كھ (  كفاح اإلنساف كتكيفه مع بيئته الجغرافية كمجهوداته العظيمة فى بناء الحضارة اإلنسانية .    

 ( مهارات) ين:توحيد جهود المصري  الوحدة كالتضامنأ(   )   القيم جػػػ .علم نهر النيل المصريين كثيرنا من القيم كالمهارات - 2

فتبادؿ المصريوف المحاصيل ،  التكامل كالتكافل : ) ب (  –، فعاشوا شعبنا كاحدنا عبر التاريخ  إلقامة الجسور كحراسة مياق الفيضاف

 بناء السفن( لمهارات) ا : األهتماـ  التواصل فيما بينهم كمع اآلخرين) ج (    -كنشطت التجارة الداخلية بين الشماؿ كالجنوب 

اعد ذلك على اتصاؿ المصريين كتواصلهم كتماسكهم مع بعضهم بعضا ، كنشر حضاراتهم فى الببلد المجاكرة ، فكاف التأثير فس

 كالتأثر.

الموقع الجغرافى  -2نهر النيل  – 1}. جػػػػ  )أ( عوامل طبيعية قياـ الحضارة المصرية القديمة عوامل مختلفة فىساهمت  – 3

اختبلؼ درجة حرارة  –جاؼ  –المناخ المعتدؿ ) معتدؿ  – 5الحدك الطبيعية  – 4نية) الصخور ك المعادف( الثركات المعد -3المتميز 

 وامل بشرية.الفصوؿ{ )ب( ع

يحمل نهر النيل مصدر الخصوبة : الماء كالطمى مما      جػػ   .لنهر النيل فضل عظيم فى قياـ الحضارة المصرية القديمة –  4  

 إلى جنة خضراء صالحة إلنبات الزرع كاستفاد منه المصريوف كثير من القيم كالمهارات.          ساعد على تحويل مصر 

ؿ "كتل صخرية ضخمة " فى  الجنوب نادكات فى الشرؽ كالغرب ، كجحرا: فعملت الص  جػػتمعت مصر بحدكد طبيعة آمنة.  –  5  

عدت المصريين على الدفاع عن ببلدهم كمقاكمة المعتدين كحققت سط فى الشماؿ ، ككلها تمثل  دركعنا كاقية ساكالبحر المتو، 

 قدرنا من األمن كاالستقرار .
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 شر: ما النتائج المترتبة على ........ ؟اعالالسؤاؿ 

 جػػ مما عزز االلتقاء كالتواصل بين الشعوب كالحضارات.   .عدـ كجود حواجز طبيعية بين الدكؿ كالحضارات– 1

 جػػػ فساعد ذلك على نشاط اإلنساف اعتداؿ مناخ مصر.   -2

 جػػػ ساعد على حماية آثارها القديمة.   .جفاؼ مناخ مصر3

 .ساعد على تنوع الغبلت مما أدل إلى رغد العيشجػػػػػ  .  اختبلؼ درجات حرارة الفصوؿ4

تأثير بالحضارات  فى هذق القارات  ك جػػ   تقع فى ملتقى ثبلث قارات ، مما سهل لها االتصاؿ ك ال  .الموقع الجغرافى المتميز - 5  

هى تطل على بحرين مهمين هما البحر األحمر ك المتوسط  كمصر بمثابة القلب من العالم القديم ، كحلقة االتصاؿ بين أقطارق 

 كشعوبه.

تماثيلهم ، كصنعوا حليهم صنع المصريوف  القدماء أدكاتهم ، كبنوا أهراماتهم ، كنحتوا  -جػػ      .كفرة كتنوع الثركات المعدنية - 6

  البديعة ، فكانت  الصخور كالمعادف بالبسبة للمصرل القديم ، التى ساعدت على قياـ الحضارة المصرية القديم.                         

 -: : اختر من المجموعة األكلى ما يناسبها من المجموعة الثانية بوضع الرقم المناسب بين القوسين حادل عشرالسؤاؿ ال

 المجموعة الثانية المجموعة األكلى

 .( فتح األندلس 3)   

 .( معركة مجدك 5) 

 .( الفتح العثمانى لمصر 1) 

 .ـ2111من  يناير  25( ثورة  6) 

 العصور الحديثة -1

 عصور ما قبل التاريخ -2

 العصور الوسطى -3

 العصور التاريخية -4

 العصور القديمة -5

 التاريخ المعاصر -6

 الوحدة الثانية

 : ألكؿ : ضع كلمة ) صح ( أماـ العبارة الصحيحة ككلمة ) خطأ ( أماـ العبارة غير الصحيحة مع ذكر السبب فى الحالتينالسؤاؿ ا

 عاـ  ما يقرب من ألف عاـ. 767) خطأ ( العصر المتأخر  –جػ )       (  .عد عصر الدكلة الحديثة أطوؿ فترات التاريخ الفرعونىيي  - 1

جػػ )  صح ( سيطرة على الببلد االحتبلؿ األجنبى ما عدا عصر النهضة ) األسرة  )         ( .ر الملك نكاك من ملوؾ العصر المتأخ - 2

 ( كأشهر حكامها الملك إبسماتيك األكؿ كابنه الملك نكاك. 26

وحاتها فى جيش قول يحقق طم الملك أحمسجػػ ) صح ( كوف  )        ( .يعرؼ عصر الدكلة الحديثة بعصر المجد الحربى - 3

رمسيس الثانى   -) الملك تحتمس الثالث  انتصر فى معركة مجدك  حركبنا دفاعية قويةخاض ملوكها  -تكوين إمبراطورية كاسعة  

 رمسيس الثالث  هزـ شعوب البحر المتوسط (.  -قاد معركة قادش كعقد أكؿ معاهد سبلـ فى التاريخ مع الحيثيين 

 )        (  جػػ ) خطأ ( ما عدا   .ذاتى من المحاصيل فى فترات الكوارث كقلة الفيضافحققت مصر القديمة االكتفاء ال –4

 جػػ  ) صح ( كيفية أدخاؿ محاصيل جديدة.     (     )     .تختص إدار ة الزراعة باإلشراؼ كاستثمار أراضى الدكلة – 5

جػػ     ) صح ( كمع عصر األسرات ازدهرت صناعة التماثيل      )         ( .النحاس أكؿ المعادف استخدمنا فى مصر القديمة – 6   

 من النحاس حيث استخرج من شبه جزيرة سيناء.

حيث يكوف النقش على الحجر النه األفضل له ك يكوف الرسم على جػػ )صح ( كانت النقوش على الحجر فى المعابد. )    (  -7

 الجدراف فى الداخل بعيدنا عن أشعة الشمس.

جػػ  ) خطأ ( تقوـ على صيد الحيوانات من الصحراء مثل الغزالف ك األسود  )           (      .صيد البر كسيلة لكسب العيشكاف  -  8

                                      .رياضة لعلية القوـ

اصدار القوانين كالتشريعات، ككضع )  خطأ ( جػػػػ(     )         .اكتفت الدكلة لضبط األسواؽ بالتوعية كإرشاد المجتمع – 9  

 عقوبات صارمة عند الغش فى األسواؽ.

جػػ )خطأ (  نشطت التجارة بين المدف  مصر قديمنا ، ك قامت   (   )       .كانت التجارة بين المدف  فى مصر القديمة محدكدة – 11

 األسواؽ فى القرل المختلفة.

)صح (حيث كاف يتعلم الصبية  الصغار الحرفة جػػػػ )       ( . ر المهنة التى يريدهاكاف من حق الصانع المصرل القديم  اختيا - 11

 من آبائهم أك من حرفى خبير، كاف يرث غالبًا صناعته عن أبيه ك جدق ك يورثها ألبنائه ، مما ساعد على تطورها ،

ك كانت المحاكمات تسير طبقنا لئلجراءات القانونية ك جػػػ ) صح (  يمثل السلطة القضاء السلطة الثانية فى مصر القديمة.)     ( -12

 احتراـ القانوف.

جػػػ    )  خطأ ( اختلف :   نتج عنها تحوؿ نظاـ الحكم من )     (  .لم يختلف الوضع فى مصر قبل الثورة االجتماعية كبعدها -  13

أختلفت نظرالمصريين للملك باعتبارق حاكمنا يجب أف ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة يلتزـ فيها فرعوف بما يصدرق من قوانين حيث 

 يراعى مصالحهم كيعبر عن طموحاتهم.

جػػ ) صح ( حرص ملوؾ مصر على أقامة عبلقات تجارية مع (      )   .عصر الدكلة الحديثة عصر العبلقات الخارجية القوية -14 

ارية كتجارية غير مسبوقة ، حيث أصبحت مصر إمبراطورية الببلد المحيطة كمع بدأية عصر الدكلة الحديثة شهدت مصر طفرة حض

 كبيرة ، ككصل النشاط التجارل إلى جزر البحر األبيض المتوسط.
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جػػػ ) صح ( كاف لهم احترامهم كمكانتهم بين أفراد   )       ( .كاف  المصرل القديم  ينظر إلى الشرطى نظرة تقدير كاحتراـ  - 15

 .الشعب

جػػ ) خطأ ( حكاـ  الدلتا بزعامة ) أكف  ... عين شمس (       )  .ؽ . ـ 4242لصعيد توحيد الببلد عاـ استطاع حكاـ ا  - 16

 كالمطرية حالينا (  

جػػ ) صح ( مع انتصار أحمس على الهكسوس بدأ عصر جديد )         ( .يعرؼ عصر الدكلة الحديثة بعصر المجد الحربى - 17

ك بدأت مصر فى تكوين جيش قول يحقق طموحاتها فى تكوين إمبراطورية كاسعة ك الحفاظ  لمصر يطلق عليه المجد الحربى  ،

الملك رمسيس الثانى معركة قادش   –على أمنها فى مواجهة أل أخطار داخلية  أك خارجية )  الملك تحتمس الثالث معركة مجدك 

 أكؿ معاهدة سبلـ فى التاريخ.

جػػ ) صح ( فهم يمثلوف )الطبقة  الرابعة ( الدينا )        (  .بقات المجتمع المصرل القديميمثل الفبلحوف الطبقة الدينا من ط - 18

 مع عماؿ الصناعة كالرعاة كالخدـ كصغار أصحاب الحرؼ المختلفة.      

مواجهة ما كقع جػػ ) صح ( كضعت لتحقيق االستقرار ، كل(         )     .سعت قوانين حورمحب إلى تحقيق العدالة االجتماعية -19

 على الفبلح من ظلم كما تفشى بين الموظفين من فساد.       

جػػػ  ) خطأ (  نصائح حكماء المجتمع ،  بل شارؾ إبناء المجتمع فى     (     )    .أشرفت الدكلة كحدها على تحقيق العدالة - 21

 دنى.مساعدة اآلخرين ، كسد احتياجاتهم ، كهو ما يسمى اآلف دكر المجتمع الم

جػػ ) صح (  حيث اعتمد  المصرل القديم على األثاث البسيط المبلئم )       (       .امتاز األثاث المنزلى بالبساطة كالجماؿ - 21

 لغرض المستخدـ  له مع تميزق بالجماؿ.

عملت كاتبة كطبية كمارست المهن المختلفة ، كعملت بالسياسة ك جػػ)       (  .ت أدكار المرأة فى مصر القديمةتنوع- 22

 كبالموسيقى كالغناء  بجانب إلى دكرها كأـ دكرها السياسى  ك العسكرل  ك الدينى ك دكرها االقتصادل.

جػػػ )صح (مبلبس الملوؾ كاألغنياء من الكتاف الرقيق الناعم )         (  .لطبقاتاختلفت المبلبس فى مصر القديمة باختبلؼ ا  -23

 ريا ،ككانت تطرز بالذهب كالفضة كاألحجار الكريمة ، كالعامة من الكتاف الخشن. أك الحرير المستورد من سو

 جػػ  ) صح ( ك تعتمد على القوة كتخضع لقواعد خاصة.                 (     )      .من  ألعاب القول فى مصر القديمة التحطيب -24   

االحتفاالت  –(    جػػػ   ) صح ( تقسيم تكاليف الزكاج )         ك حديثنا . تقاليد الزكاج قديمناتتشابه  إلى حد كبير عادات  ك – 25   

 تقديم الهدايا من األقارب كاألصدقاء.              –كالوالئم 

جػػ ) صح ( لم يعبد هذق المعبودات لذاتها ، ك أنما على أعتبار أنها (     )  .ديم بوجود قول خفية تدير الكوفآمن المصرل الق –26

 مثل رموزنا أرضية لقول خفية ال تعيش على األرض.ت

) صح ( فاشغل الملك الشاب  عن مقدرات الببلد ، ك أهمل شئوف     جػػ  (    )    .انشغل إخناتوف عن أمور السياسة كالحرب -27

 السياسة ك الحرب ؛ لنشر دعوته ك مواجهة خصومه فتعرضت اإلمبراطورية المصرية فى سورية إلى التفكك.

جػػ  ) صح ( آمن المصرل القديم بخلود الركح ، كاعتبر الموت نهاية (       )  .كاف المصرل القديم يؤمن بالحياة بعد البعث - 28 

 مرحلة مؤقتة ، ك بدأية مرحلة حياة خالدة تعود فيها الركح مرة أخرل للجسد ؛ ليحيا إلى األبد.

جػػػ ) خطأ ( نادل بعبادة آتوف الذل يجب على الناس أف يعبدق )      (    .استخدـ إخناتوف أسلوب التدرج فى نشر أفكارق - 29

المخلص آلتوف ( . كنقل العاصمة   بمعنىجميعنأ ، كجعل قرص الشمس  رمزنا له فغير اسمه من أمنحوتب الرابع إلى إخناتوف )

 معارضيه. . من  طيبة إلى اختياتوف فى  )تل العمارنة حالينا  بمحافظة المينا ( بعيدنا عن

فى الدكلة  رع) خطأ ( انتشرت عبادة جػػػػػػ )       (.) الفرعونية (انتشرت عبادة رع فى عصر الدكلة الوسطى بمصر القديمة - 31

بمصر  حديثةعصر الدكلة الآمون فى ---- .فى عصر الدكلة الوسطى بمصر القديمة كزكريسأانتشرت عبادة  ----القديمة.

 .القديمة
تعددت المعبودات ك تنقسم إلى  جػػػػ ) صح (المعبودات المصرية إلى معبودات محلية ك معبودات عامة. )      ( انقسمت  -31

فى عصر  كزكريسأانتشرت عبادة  ----فى الدكلة القديمة. رعانتشرت عبادة  ، معبودات عامة: لكل أقليم معبود :معبودات محلية

 ر الدكلة الحديثة.أموف فى عص، و الدكلة الوسطى بمصر القديمة
جػػ ) صح ( اسرع فى الكتابة ك التدكين كنشر (       )    .الكتابة الهيراطيقية كانت أكثر سرعة فى التدكين ك نشر المعرفة – 32

 المعارؼ ك العلوـ  بطريقة سهلة ك قد استخدمت فى النصوص األدبية ك تدكين الوثائق.  

 األدب المصرل القديم  سبق  جػػ ) خطأ ( العكس  )      (.ل القديم  بعدة قركفسبق األدب اإلغريقى األدب المصر – 33   

 قرننا. 25بأكثر من  األدب اإلغريقى 

جػػ  )صح(ككاف تقدير العالم ال يعلوق أحد بين (       )     .كاف للعلماء منزلة عالية من الدكلة ك الشعب فى مصر الفرعونية – 34

 لدكلة تعفيه من الضرائب، ككاف المعلم يلقى احترامنا كبير من جانب طبلبه.طبقات الشعب كافة، فكانت ا

) خطأ ( ظهرت فى أكاخر الدكلة القديمة بعض   جػػ(      )  .اقتصرت الدراسة فى مصر الفرعونية  على العلوـ الدينية – 35   

ن فى المعابد ك مدارس عسكرية ملحقة المدارس المتخصصة فى العلوـ المختلفة كالهندسة ك الطب كمدارس لتعليم الدي

 كانت تدرس اللغة ك التاريخ ك الجغرافيا ك أصوؿ الحساب  ك الهندسة ك األدب.  -بالجيش  
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) صح (   فهناؾ أحياء فقيرة ك متوسطة ك ثالثة فخمة      جػػػ   (     )    .تم تخطيط المدف  الفرعونية على أساس طبقى - 36

يوت الفقراء متبلصقة ك شوارعها ضيقة أما أحياء الطبقة العالية فهى كاسعة تحيط بها مساحات خضراء ك لكبار رجاؿ الدكلة ، كب

 حدائق. 

) صح ( مساكن الطبقة الفقيرة جحرة كاحدة ك فناء جػػػػ )      (  .كانت مساكن المصريين القدماء تختلف باختبلؼ طبقاتهم  - 37

قصر فرعوف قمة فى  –ن مساكن الطبقة األغنياء متعددة الحجرات ك بها حديقة مساكن الطبقة الوسطى احيانا من  طابقي

 الركعة.        

جػػػ )  صح ( حيث كاف هناؾ أفراد من النوبة )       (   .كاف الجيش المصرل يضم أفرادا من النوبة ) شماؿ السوداف ( -38

 يعملوف بالجيش المصرل فى مملكة طيبة.

من اسيوط لنوبة بببلد  ا مصرجػػ   ) خطأ ( طريق درب األربعين يصل )       (    .ين يصل مصر بببلد قينيقياطريق درب األربع - 39 

 كيمر بالواحات الخارجة كيمتد حتى دارفور ككردفاف.

توسط بالبحر جػػ )  صح ( عبر قناة سيزكستريس التى تربط البحر الم)    (       .تتواصل مصر بببلد بونت عبر البحر األحمر - 41

 األحمر عن طريق نهر النيل التى تسهل التجارة مع ببلد بونت. 

 أسواف. ك كرما مدينة  جػػ ) خطأ ( (          ) .كاف المركز التجارل المصرل مع إفريقيا مدينة طيبة - 41  

ين حدكد مصر الجنوبية  من غارات البدك ، ك جػػػ ) صح ( تأم(            )  .شهد عصر الدكلة الحديثة توسعنا كبيرنا فى الجنوب - 42 

نشاء العديد من ك القبلع ك الحصوف الحربية كجود أفراد من النوبة فى أأقامة عبلقات تجارية مع شعوب المنطقة المجاكرة لها 

 الجيش المصرل فى طيبة. 

( ازداد النشاط التجارل المصرل فى إفريقيا فى   )صح   جػػ)      (        .كانت رحلة الدكراف حوؿ إفريقيا فى العصر المتأخر  -43

برز ملوكها فى تنشيط التجارة الخارجية فقاـ بأكؿ محاكلة للدكراف   حوؿ  إفريقيا أككاف الفرعوف المصرل نكاك   26عهد األسرة 

 ؽ . ـ . 611عاـ 

 –ين الحدكد الجنوبية من غارات البدك المتبلحقة ) صح ( لتأم جػػػػػ . )           ( أقامت مصر عبلقات قوية مع شماؿ السوداف -44

 تأثير اجتماعى ك فنى ك دينى.        –تبادؿ تجارل  –أقامت عبلقات تجارية. اعتبرها جزءًا من الحدكد الجنوبية لمصر 

                               السؤاؿ الثانى : ) أ ( اختر االجابة الصحيحة من بين األقواس:

 أحمس األكؿ (  –منتوحتب الثانى  –نعرمر –... ) زكسر ....ؿ حكومة مركزية فى التاريخ هو الملك ...أنشأ أك - 1

 أخيتاتوف (  –أثيت تاكل–نخب  –....... ) منف .....نقل أمنمحات األكؿ العاصمة من طيبة إلى مدينة  - 2

 ؽ . ـ (  2211 –ؽ . ـ  2165 –. ـ ؽ 3211 – ؽ . ـ 2811بدأ عصر الدكلة القديمة عاـ ............. )  - 3

 اثيت تاكل( – أكراريس –منف  -كانت عاصمة الهكسوس بعد احتبللهم لمصر هي ...............) طيبة  -4

 ( لمعابدا –قادة الجيش  –كبار الموظفين  –...... ) الملك ....تخصص أراضى األكقاؼ فى مصر القديمة ..  - 5

 الزراعة ( –المحليات  – الرل–.. ) مسح األراضى .....إدارة ....تشرؼ على ضبط مياق النيل  - 6

 الماعز (  –األغناـ  –البقر–...... ) الجمل ...احتل المكانة األكلى بين الحيوانات فى مصر القديمة ... - 7

 (   الجلدية –الخشبية  –الزحاجية  –الحجريةأقد ـ الصناعات فى مصرالقديمة الصناعات ............)  - 8

 .....         ......ظهرت المركبات التى تجرها الخيوؿ فى عصر الدكلة ... -9

 العصر المتأخر(  –عصر الدكلة الحديثة–عصر الدكلة الوسطى  –)عصر الدكلة القديمة                                                         

 جزيرة العرب(  –فينيقيا  –النوبة–......... ) ليبيا استورد المصريوف القدماء خشب األبنوس من .. -11

 جزيرة العرب ( –فينيقيا  –النوبة–استورد المصريوف القدماء خشب األرز  من ........... ) ليبيا  - 11

 جزيرة العرب( –فينيقيا  – بونت  –استورد المصريوف القدماء خشب األبنوس من ........... ) ليبيا  - 12

 الزراعة (  – المحليات –الرل –ترميم ك صيانة القنوات إدارة ...... ) مسح األراضى  تشرؼ على -13

 العصر المتأخر(  –الدكلة الحديثة –الدكلة القديمة–ظهر منصب الوزير فى عصر ............... ) الدكلة الوسطى  - 14

                                                                                                 .....اريخه فى عهد الملك .......الجيش المصرل أكؿ معركة حقيقية فى ت خاض-15

 (بيبى األكؿ  –تحتمس الثالث  –رمسيس الثانى  –) أحمس األكؿ 

 ظهر جهاز الشرطة ككياف مستقل عن الجيش فى عصر  ..........  - 16

 عصر النهضة (. –الدكلة القديمة  –الدكلة الوسطى  –الدكلة الحديثة)                                                                                 

 تمكن األسطوؿ المصرل من هزيمة شعوب البحر المتوسط فى عهد الملك............. – 17

 أحمس (. – رمسيس الثالث –تحتمس الثالث   -) رمسيس الثانى                                    

 العصر المتأخر( – الدكلة الحديثة–الدكلة القديمة–كاف لمصر كزيراف  فى عصر ............) الدكلة الوسطى  – 18 

 خنوـ (  –ماعت–رع  –يمثل إله الصدؽ كالعدؿ عند المصرل القديم المعبود ............. ) حابى  – 19

 الطوب الحرارل (  –الطوب األسمنتى  –الطوب اللبن–ديم من ............. ) الحجر كانت معظم مساكن المصرل الق – 21

 (  إياح حتب–كليوباترا  –مريت أتوف  –من النساء البلتى كاف لهن دكر فى مواجهة الهكسوس .......... ) حتشبسوت  – 21

 القطن (   –الكتاف–الصوؼ  –كانت مبلبس المصرل القديم تصنع من ............. ) الحرير  –22

 الحصاد (  –رأس السنة  –الفيضاف  –أكزكريساألعياد الدينية فى مصر القديمة عيد ..............)  –23
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 (جميع ما سبق  -الحصاد   –البذر –الفيضاف  األعياد القومية  فى مصر القديمة عيد ..............) - 24

 رع (  –حتحور –حابى  –د ........... ) تحوت قدس المصريوف البقرة كأطلقوا عليها المعبو –25

 أثيت تاكل (   –منف  –أختياتوف–نقل إخناتوف العاصمة إلى ............ ) طيبة  - 26 

  (. إيزيس ك أكزريس –ماعت  –حتحور  –) آتوف .اء مصر ك تأثر بها العالم القديمانتشرت عبادة ............ فى كل أرج - 27

 (آتوف  –خنوـ  –آموف  –إلى عبادة إله كاحد هو....................) رع دعا إخناتوف  – 28

  أخناتوف ( - أكزكريس -حابى -كاف ...............يمثل معبود الموتى ) أتوف -29

  الدكلة الوسطى  ( -الدكلة القديمة   –العتيق  – ما قبل األسرات) ....................تم اختراع الكتابة فى عصر  -31

 القبطية ( –الهيركغليفية  –الديموطيقية  –) الهيراطيقية ............أقدـ أنواع الكتابة فى مصر الكتابة   -31

 الحديثة  (  –الوسطى  – القديمة –) العتيق ...........ظهرت المدارس فى عصر الدكلة  – 32

 نخب (  –طيبة  –منف  – أكف)  ............تتركز أهم مراكز البحث العلمى  فى مدينة  –33

 الشعر السياسى ( –الحكم ك األمثاؿ  – نصوص األهراـ –) القصص  ...........من ألواف األدب الدينى – 34

 أمنموبى ( –حورمحب  –آنى  – بتاح حتب) ...............من حكماء مصر فى عصر الدكلة القديمة  – 35

 طيبة (  –اختاتوف  – هليوبوليس –نف ) م...........أكؿ من اهتموا بالفلك كهنة  – 36

 أبو سمبل (  –األقصر  –الكرنك  –الرمسيوـ  )....................ما المعابد الجنائزية معبد  – 37

 أمنموبى (. –حورمحب  – آنى –) بتاح حتب  ...............من حكماء مصر فى عصر الدكلة الحديثة – 38

 ت مناسبة:) ب ( أكمل العبارات التالية بكلما

  إياح حتبك  تتى شيرلك .................   ..........من النساء البلتى كاف لهن دكر فى مواجهة الهكسوس  – 1

 الملك أمنمحات الثانى...................من أشهر البعثات التجارية إلى ببلد بونت فى الدكلة الوسطى– 2

   كوة........ فى ببلد النوبة ) شماؿ السوداف (  بدساهم فنانو مصرالقديمة فى بناء كتجميل مع – 3 

                             ددكفمن معبودات النوبة القديمة المعبود   – 4

 احورعس.............من أقدـ الرحبلت التجارية إلى ببلد بونت  رحلة الملك –5

 المدف الفينيقية ك أكثقها صلة بمصر.أقدـ  من جبيلتعد مدينة -6

  بالمفاهيم كالمصطلحات اآلتية ............ ؟لسؤاؿ الثالث : ما المقصود ا

 المقصود بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المفهوـ ـ

 .عصر ضعف ك اضحمبلؿ عصر األنتقاؿ  1

صاف „قبائل رعوية جاءت من آسيا ك احتلت مصر ، ك اتخذت من أكاريس عاصمة لها ) اآلف  الهكسوس 2

 الحجر بالشرقية (

 جاء متأخر من الناحية الحضارية ك الزمنية ) فى نهاية الحضارة  المصرية القديمة ( العصر المتأخر  3

 .من أشهر  حكامها إبسماتيك ك ابنه نكاك  26فترة قصيرة من العصر المتأخر  األسرة   عصر النهضة 4

 . العمل بدكف ماؿ أك بمقابل قليل جدًا السخرة  5

 استبداؿ سلعة بسلعة. المقايضة 6

 ....................الخ (.مبلبس  -حبوب   -سلع بديل الماؿ )   مخصصات عنية 7

 (نفر الميناء الجميل عاصمة مصر فى عصر الدكلة القديمة )  منف  8

  .القابضة على األرضينأل  أثيت تاكل  9

 لى عقوؿ ك جهود أبنائهم.أنشأ المصريوف حضارتهم معتمدين ع األصالة 11

شكل مخركطى له فتحة من أعلى يرتقى إليها العماؿ على سلم من الخشب ؛ ك يخزنوا  الصوامع  11

 الغبلؿ فيها ك فى أسفل البناء باب تؤخذ منه الغبلؿ ك قت الحاجة.

 أرضى خاصة باألنفاؽ على المعابد ك المقابر. ملكية األكقاؼ 12

 صيد الحيوانات من الصحراء مثل الغزالف ك األسود رياضية لعيلة القوـ.يقوـ على  صيد البر  13

مجلس يختارق الملك ك يرأسه الوزير ك يتكوف من كبار موظفى الدكلة، ك بعض رؤساء الدكاكين  مجلس العشرة الكبار 14

 ك بعض حكاـ األقاليم، كدكرق اإلشراؼ على كل مرافق الدكلة.

 هم الملك كهم معاكنوا شخصيوف للملك. يختار كاتمو أسرار الملك 15

رؤساء اإلدارات العامة، كمنها إدارة ) الخزانة العامة كالغبلؿ ك السجبلت ك المحفوظات ك  دكاكين الحكومة 16

 الزراعة ك األشغاؿ ك القضاء ك الصناعة (

يم حاكم يعينه الملك ك يشرؼ أقليمًا على رأس كل أقل 42حكاـ األقاليم كانت مصر مقسمة إلى  اإلدارة المحلية 17

 عليه الوزير.
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 يلتزـ فيها الفرعوف ) الملك ( بما يصدرق من قوانين. ملكية مقيدة  18

 يمثل السلطة الثانية فى مصر القديمة. القضاء  19

هب الشعب المصرل تحت قيادة أمراء طيبة، السترداد حريتهم المسلوبة من المحتل عرفت  معركة التحرير 21

 التحرير ) طرد الهكسوس(.بحرب 

 تعنى العدؿ ك الصدؽ ككاف شعار المحاكم المصرية. ماعت 21

قسم إلى معبودات عامة ) رع فى عصر الدكلة القديمة ، أكزكريس فى عبودات  تنكثرت الم  تعدد المعبودات  22

ينة :لكل أقليم ك مدالدكلة الحديثة ( ك معبوات محليةعصر الدكلة الوسطى، آموف فى عصر 

 معبود.

آ من المصريوف بخلود الركح ك البعث ، ك اعتبركا الموت نهاية مرحلة مؤقتة، كبدأية مرحلة خلود  اإليماف بالبعث ك الخلود 23

 تعود الركح مرة أخرل إلى الجسد؛ ليحياإلى األبد،

 آلتوف.ك المفيد  أل المخلص  إخناتوف  24

مجاالت الدين ك الهندسة ك الطب ك علم  الفلك كهى أكؿ مركز علمى فى التاريخ خاصة فى  أكف 25

ك “ بيوت الحياة ”الذل يعمل به العالم،ك كاف يطلق عليها  "التقويم الشمسى"التى كضعت 

 يعود إليها الفضل فى الحفظ على اللغة المصرية ك الهوية فى نهايات األسرات الفرعونية.

قًا عن أفكارها ، ك قد ترؾ المصرل تراثًا أدبيًا عظيمًايرجع ييعد األدب مرآة الشعوب ك تعبيرًا صاد األدب 26

 قرنًا. 25إلى عصر بناة األهراـ كقد سبقوا به األدب اإلغريقى بأكثر من 

يتناكؿ الموضوعات الخاصة بالمعبودات ك البعث ك الخلود ك الحساب كأمور اآلخرة ك األناشيد ك  األدب الدينى  27

 .إيزيس ك أكزكريساألساطير الدينية مثل قصة 

عبارة عن مجموعة من التعاكيذ  ك الشعائر الدينية تم تدكينها على األهرامات  فى عصر  نصوص األهراـ 28

 الدكلة القديمة.

 كتابات دينية تدكف على التوابيت الخشبية ك انتشرت فى أكائل الدكلة الوسطى. نصوص التوابيت 29

األدعية الدينية تدكف على أكراؽ البردل؛ لتوضع مع المتوفى فى  مجموعة من التعاكيذ ك كتاب الموتى 31

 الكفن أك فى التابوت. كظهرت فى عصر الدكلة الحديثة.

تناكلت القصة فى مصر القديمة قصصًا حقيقية )قصة سنوهى ك القركل الفصيح ( ك  أدب القصة  31

  .خرافية ) قصة األخوين ك المبلح التائه(  ك تنوعت أهدافها

يتناكؿ نقل التراث الركحى ك التقاليد  كقواعد الحياة من جيل إلى جيل من خبلؿ كصايا  أدب الحكمة ك النصيحة 32

 ك حكم ك نصائح.

يتناكؿ آراء األدباء فى الوضع السياسى ك أعماؿ الملك فى عصور العزة النصر كاف  األدب السياسى 33

ضى ال يغفل األدباء دكرهم فى الملك موضع مدح ك تقدير، كفى عصور الظلم ك الفو

 مواجهة تلك المظالم ناصحين للملك تارة ك مهاجمين ضعفه ك استكانته تارة أخرل.

سبقت مصر الحضارات البشرية  فى معرفة فن الكاريكاتير ك ظهرت هذق الرسوـ  الرسوـ  الهزلية 34

االجتماعى ك  الهزلية فى عصر الدكلة الحديثة ، ك كاف الهدؼ منها التعبير عن الوضع

 ) قط يقود مجموعة من األكز (.مثالػػػػػالسياسى للدكلة بجانب التسلية ك اللهو 

أدكات ك أثاث ك احتياجات الميت التى توضع معه فى قبرق ، العتقادق أنه  فى حاجة إليها  أثاث جنائزم 35

 بعد البعث.

)يبدأ من أسيوط ك يمر تى يصل مصر يوـ ح 41يعنى طريق كاف المسافر يأخذ  :درب  درب األربعين  36

 بالواحات الخارجة ك يمتد حتى كردفاف ك دارفور(.

الذل تلتقى فيه تجارة  فى اللغة المصرية القديمة“ السوؽ” اسم أسواف هو  عنىم أسواف  37

 مصر مع إفريقيا.

 السؤاؿ الرابع : بم تفسر...........................................؟

 جػػ   لتكوف عاصمة للببلد كتأمين كحدة الببلد بين الدلتا كالصعيد.                          .نعرمر مدينة منفبناء  – 1

جػػ   ادرؾ المصرل القديم أف نهر النيل هو عماد الحياة لذا اهتموا بحفر الترع .      ماـ المصرل القديم بمشركعات الرلاهت - 2

 د ك مراقبة النيل.كالقنوات ك إقامة الجسور كالسدك

 لتخزين كتجميع كحفظ الغبلؿ.                         جػػ   .اهتماـ المصرل القديم بإنشاء الصوامع - 3

استورد األخشاب الجيدة  لعدـ توفرها فى مصر  لصناعة السفن كالتوابيت  جػػ.   استيراد مصر األخشاب من الخارج  - 4   

 كاألبواب ......
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الستخدامها فى صناعة األكانى كاألقنعة كتيجاف الملوؾ ك الحلى ك ػػ  جػ  .دكلة باستخراج المعادف فى مصر القديمةاهتماـ ال - 5

 األسلحة ......

 منع الفيضاف من اغراؽ األراضى كتخزين المياق كقت الحاجة.   جػػػ  .هوفقياـ مشركع سد البل  -6 

 –صنعت الورؽ فى العالم ك المصدر األكؿ له كمنه  صنعت) صناعة الورؽ  كانت مصر أكؿ من  جػػ  .أهمية نبات البردل -7 

 كالسبلؿ كالحباؿ كالحصر كالفرش. –كالمراكب الخفيفة 

تعدد كسائل النقل ) برية كبحرية  )ب (موقع مصر الجغرافى الممتاز )أ(  جػػػ   .ازهار التجارة الخارجية فى مصر القديمة – 8

صر القديمة على إقامة عبلقات تجارية مع الببلد المحيطة مع تشجيعها ك توفير المناخ المبلئم لنموها ) حرص ملوؾ م )ج (كنهرية ( 

 حفر القنوات شق قناةة عند اسواف  ك قناة سيزكستريس (.  (ھ)إنشاء إدارات خاصة. )د(التحصينات على الحدكد 

جػػ  تعددت أسباب الثورة ما بين اقتصادية ك  .الملك بيبى الثانى ( قياـ أكؿ ثورة اجتماعية فى  نهاية عصر الدكلة القديمة )عهد - 9

اجتماعية ك سياسية كيتضح ذلك على سبيل المثاؿ فيما يلى:  ضعفت سلطة الملك بيبى الثانى ، كزيادة نفوذ حكاـ األقاليم كالكهنة 

 كاستغبللهم لموارد الدكلة ، كعدـ األهتماـ بأمور الرعية ككثرة المظالم.

فهو صاحب حضارة زراعية مستقرة ، منحه النيل قدرنا    جػػ      .كاف المصرل القديم يميل إلى السلم كاليميل إلى الحرب - 11

 كبيرنا من  األمن االستقرار كما كاف يلجا إلى الحرب اإل دفاعنا عن النفس .

 المصرل تحقيق مستقبل.                       حسن كسيلة يضمن بها الشاب أجػ    .ارتفعت مكانة الكاتب فى مصر القديمة - 11

جػػ  فهو صاحب حضارة زراعية مستقرة ، منحه النيل قدرنا       .كاف المصرل القديم يميل إلى السلم كاليميل إلى الحرب -1 2

 كبيرنا من  األمن االستقرار كما كاف يلجا إلى الحرب اإل دفاعنا عن النفس .

جػػ النهم  أيقنوا أنه سيفقدهم سلطانهم  ك جاههم  فى حالة نجاحه ؛ فكاف   .ة المضادة ضد إخناتوفقاد كهنة  آموف الثور – 13

 الصداـ.

إقليم ك ينقسم اإلقليم  إلى مراكز كينقسم إلى مدف ك  42جػػ كانت مصر مقسمة  إلى تعدد اآللهة فى مصر القديمة.           - 14 

ابين ك تبنى له المعابد ك يلتف الناس حوله ك لقد بقيت حتى نهاية الحضارة المصرية قرل كلكل منها  معبودها  يقدـ له القر

 ك معبودات محلية. تنقسم إلى معبودات عامة القديمة.

بسبب تأثرق بظواهر الطبيعة من حوله من شركؽ الشمس كغركبها   جػػ        .آمن المصرل القديم بالبعث بعد الموت – 15

 .كفيضاف كانحسار النيل

ب  )أ ( محاكلة أنصارق فرض الدعوة بالقوة ، كليس التدرج  كالحكمة فى )جػػػ       .انهيار دعوة اخناتوف رغم صدؽ نواياق – 16  

 (  قياـ كهنة آموف بثورة مضادة قضت على مذهب اخناتوف ، ك أعادكا األمور إلى سيرتها األكلى.

جػػػ  أنها تمثل قول خفية غير موجودة على األرض فعبد الكانتات   .لقول الطبيعيةعبادة المصرل القديم للكانتات الحية كا –  17   

 ا مثل  : ) التمساح كاألسود  (  منها أك لفائدة ترجى منها مثل  : ) الشمس كالقمر  ( أك اعجابنا بها مثل  : ) البقرة(.ما خوفن إالحية 

أ (  قياس  جػػػ       (.المصرل القديم دافعنا ؛ الهتمامه بعلم الحسابكانت حاجة  = )أهمية علم الحساب فى مصر القديمة.  - 18

   .فيضاف النيل ب ( تقدير الضرائب ك المعامبلت التجارية  ج ( حساب مواسم الزراعة ك تسجيل ركاتب الموظفين ك الجنود

للدين ك اقترانة بحياة المصريين القدماء أكبر األثر جػػ      كاف          .ارتبط الدين فى مصر القديمة ) الفرعونية ( بعلم الفلك –1 9

كؿ من اهتم بدراسته ، ك توصلوا إلى معرفة الكثير عن مواقع النجوـ ك الكواكب ك أفى تطور الفلك ، ككاف كهنة هليوبوليس 

 عرفوا التقويم الشمسى .

فإيمانه بالبعث بعد  الموت جعله يشيد مساكنه من الطين جػػػ         .لمقابر ك المعابد أكثر من البيوتاهتم المصرل القديم با – 21

كالطوب اللبن باعتبارها مؤقتة ، بينما استخدـ الحجر فى بناء المعابد بيوت المعبودات ك المقابر على أنها بيوت للموتى حتى 

 البعث.     

ب ( )ثة الملك بعد الموت شرط لبعث الشعب    أ (  الحفاظ على ج )جػػػ         .اهتماـ المصرل القديم بمقابر الملوؾ – 21    

ج ( لتأمينها من اللصوص حيث كجود الحلى ك الذهب ك األشياء الثمينة إلى جانب جثث  )ألف الملك فى نظر الشعب مقدس   

 .ملوؾ يلزمها مقابر حصينةال

 ؟..................................................... بين السؤاؿ الخامس : قارف

 خصائص كل عصر.؟من حيث :  عصر الدكلة  القديمة ك عصر الدكلة الحديثة قارف بين.  - 1

 عصر الدكلة الحديثة  عصر الدكلة  القديمة  المقارنة 

خصائص كل 

 عصر 

حكومة منظمة كثير الموارد كاسعة الثراء 

كانتشر فيها األمن كاألماف فاتجهت إلى 

مات التقدـ كاستطاع ملوكها بناء األهرا

الضخمة ، كيسمى عصرها بعصر بناة 

 األهراـ  . 

تكوين إمبراطورية كاسعة خاض ملوكها العظاـ  

القياـ بنشاط تجارل كاسع مع  -حركبنا دفاعية قوية 

 دكؿ آسيا كإفريقيا

قياـ أكؿ ثورة دينية يقودق أخناتوف للدعوة إلى  -

 عبادة آتوف 

 المتأخر من حيث : أكجه الشبه ك األختبلؼ. عصر األنتقاؿ الثانى ك العصر نقارف بي  - 2
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 عصر المتأخر  عصر األنتقاؿ الثانى  المقارنة 

 1731سقوط الببلد فى قبضة الهكسوس  ؼاالختبل

 ؽ . ـ. 

سيطرت االحتبلؿ األجنبى بدأية من  الفارسى  ك انتهاء 

باالحتبلؿ اليونانى على الببلد ما عدا  عصر النهضة ) األسرة 

 حكامها إبسماتيك األكؿ  ك ابنه نكاك. ( ك أشهر 26

ضعفت الببلد كتنازع األمراء ك الملوؾ ،  الشبه 

كزاد الصراع بين حكاـ األقاليم ك 

 التنافس  على السلطة. 

 ضعف كتفكك الببلد  كخسرت كل ممتلكاتها بالخارج. 

 .االطبقة العلي - األسر الغنية - األسر الفقيرةقارف بين تربية األبناء فى:  

 األسر الفقيرة   األسر الغنية الطبقة العليا

يرسلوف احيانا ابناءهم إلى القصر الملكى ليتربوا 

 مع أبناء فرعوف

 .ككانت البنات يتعلمن بالمنازؿ

ثم ترسل  –تستاجر مرضعات 

 ابنائها إلى

 .مدارس تابعة للدكلة

عن طريق األـ ثم  يتعلم 

تشتغل الفتيات فى  –حرفة 

 لىدربيهن عالبيت تلقين ت

   .أيدل األمهات

 .؟القصر الفرعونىك  مساكن الطبقة الوسطىك  العامةقارف بين مساكن   - 4

مساكن الطبقة  مساكن األغنياء القصر الفرعونى

 الوسطى

 مساكن العامة

تميز بالفخامة ك االتساع 

كزينته الزخارؼ ك النقوش 

الجميلة ، ك المقاعد متعددة 

 األشكاؿ ك الوسائد.

يرة متعددة الحجرات كبها كب

صالة كاسعة ك مخازؿ للغبلؿ 

ك إسطببلت ك حديقة تزرع بها 

 األشجار

حاالن ك تتكوف  نأحس

 .أحيانا من طابقيين

طابق  –تميزت بالبساطة 

كاحد ك حجرة ك احدة 

 تتصل بفناء ، ك أثاثها بسيط 

 ك أشهر المعابد.   –ة قارف بين معابد اآللهة ك المعابد الجنائزية من حيث :  األهمي  - 5

 المعابد الجنائزية معابد اآللهة المقار نة

كانت تبنى بأمر من الملك ك تقاـ فيه  األهمية

الطقوس اليومية للمعبود ، ك الذل يقوـ بها  

الكاهن  العظيم نيابة عن الملك ،  ككاف 

يشترؾ عدد كبير من الناس فى بناء معابد  

رؼ المشس عادة يكرـ المهنداآلهة ك 

 .على هذا النوع من المعابد

خاص بالكهنة ، ك أهل فرعوف ك يقاـ فيه 

طقوس الجنازة على الفرعوف ، ك تقاـ بها 

الشعائر  ك األناشيد الدينية  ك الصلوات  ك تكتب 

عليه تواريخ أسرة الفرعوف  ك  أصله ك نشأته ك 

   .لم تكن تهتم بإنجازاته

معبدل  –إدفو  –ألقصر معبد ا  -معبد الكرنك   أشهر المعابد

 أبو سمبل 

معبد حتشبسوت  بالدير    –معبد منتوحتب الثانى 

 رمسيس الثانى ( معبد الرامسيوـ لػػػػػ –البحرل 

 فيما تستخدـ. ؟ -قارف بين الكتابة الهيراطيقية ك الكتابة الديموطيقية من حيث  :المفهوـ    - 6

 الكتابة الديموطيقية )الكتابة الشعبية ( ين (بة الهيراطيقية )خط رجاؿ الدالكتا المقارنة 

  

 

 المقصود 

 

 

نوع مبسط من الكتابة الهيركغليفية ابتدعها 

الكهنة بسبب صعوبة نقش ك رسم الحركؼ ك 

الرموز  الهيركغليفية لتوفير السرعة فى الكتابة ك 

 التدكين كنشر المعارؼ ك العلوـ  بطريقة سهلة.   

العامية ( فى الكتابة فى استعماؿ اللغة الدارجة ) 

 العصر المتأخر. 

 

 

استخدمت 

 فى 

استخدمت فى النصوص األدبية ك تدكين الوثائق 

 على أكراؽ البردل ك الخشب. 

تستخدـ فى تدكين كافة نواحى الحياة اليومية  ، ك  

استمرت فى االستعماؿ طواؿ العصر اليونانى ك 

 الركمانى.

 االستخداـ.؟ –يفية ك الكتابة القبطية من حيث  : المفهوـ قارف يين الكتابة الهيركغل   - 7

 الكتابة القبطية الكتابة الهيركغليفية ) الخط المقدس ( المقارنة 

ة مضافنا إليها حركؼ من مكتوبة بحركؼ إغريقيتتكوف من العديد  من الصور  لظواهر طبيعية ك  المفهوـ 
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كائنات حية ليعبر المصرل القديم من خبللها عن 

  .المعانى التى يريدها

 الديموطيقية.

استخدمت فى النقش على جدارف االمعابد ك المقابر  األهمية 

 ك تسجيل النصوص الدينية.

استخدمت بعد انتشار المسيحية فى مصر فى 

 القرف الثانى الميبلدل. 
 

ن من : ن ك احدًا لكبل  السؤاؿ السادس :اذكر عمبل

 أهم األعماؿ الشخصية ـ

بنى مدينة منف ) القلعة البيضاء ( لتأمين كحدة  - 2كحد الببلد  الوحدة التاريخية - 1  نعرمرالملك  1

 .فى تاريخ مصر بعد كحدتهاقياـ أكؿ حكومة مركزية   - 3 الببلد بين الدلتا ك الصعيد

 .صاحب الهرـ المدرج الملك زكسر  2

 صاحب أكبر أهرامات الجيزة. الملك خوفو 3

ن بحريًا مكونًا من أربعين سفينة إلحضار  الملك سنفرك 4 مؤسس األسرة الرابعة قد أرسل أسطوال

 كتل من خشب األرز من فينيقيا.

 أرسل حملة إلى ببلد بونت ك عادت ك معها كميات  من البخور ك الذهب. الملك ساحورع 5

أكؿ معركة  ، كحيث خاض الجيش المصرلظهرت بواكير )بدايات ( جيش نظامى الملك بيبى األكؿ 6

 حقيقية فى عهدق ك انتصر فيها على القبائل التى كنت تسكن فلسطين.

 عركة حقيقة فى الملك بيبى األكؿ.قائد الجيش المصرل كخاض أكؿ م أكنى (  ))القائد كنى     7

 يعد أعظم الرحالة فى الدكلة القديمة. حرخوؼ 8

أشهر األطباء فى عصر  - 2صر الدكلة القديمة. من أشهر من تولى الوزارة فى ع - 1 الوزير إيموحتب 9

 مهندس هرـ زكسر المدرج ) معلومة إثرائية(. – 3 الدكلة القديمة

 فى عصر الدكلة القديمة. ) الفرعونية(أهم حكماء مصر القديمة من  بتاح حتب 11

 قامت فى عهد أكؿ ثورة اجتماعية. الملك بيبى الثانى 11

ك جعل العاصمة   - 3إعادة توحيد الببلد ، - 2ملوؾ األسرة الحادية عشر  من - 1 منتوحتب الثانى  12

 ك أضعف من نفوذ كبار الموظفين.  - 4 طيبة

، قرب بلدة أثيت تاكلنقل العاصمة من طيبة إلى من ملوؾ األسرة الثانية  عشر  - 1 أمنمحات األكؿ 13

 اللشت الحالية بالعياط ) حيث التوسع الزراعى (.

 2قاـ بتقسيم النوبة )شماؿ السوداف ( إلى أقاليم إدارية شبيه بالتقسيم المصرل  - 1 ك سنوسرت األكؿالمل 14

 باإلضافة إلى تعيين حاكم عليها، -

قاـ بتجديد المركز التجارل الذل أقيم فى كرما  - 2أرسل حملة إلى ببلد بونت ،  - 1 أمنمحات الثانى 15

 فى نهاية عصر الدكلة القديمة.

 .بناء سد البلهوف عند مدخل الفيوـ بالقرب من قرية البلهوف امنمحات الثالث  16

أنشأ نظامنا جعل األقاليم  -3    ألغى نظاـ كراثة األقاليم – 2تنظيم إدارة األقاليم  - 1 الملك سنوسرت الثالث 17

شق قناة فى صخور الجندؿ األكؿ ) أسواف ( لتنشيط  - 4خاضعة لسلطة الملك. 

حفر قناة سيزكستريس لتسهيل التجارة ) بونت ك   –5التجارة مع النوبة  حركة 

 جزيرتى كريت ك قبرص(.

ك اجهه االضطرابات فى جنوب مصر  - 2هزـ الهكسوس كطردهم من مصر -1 الملك أحمس 18

 بدأت مصر فى  تكوين جيش قول. –4قاـ بإصبلحات داخلية كاسعة  –3

 .من الهكسوسطنية ك المقاكمة لتحرير أرض مصر وجدة أحمس بعث الركح ال تتى شيرل  19

 .من الهكسوسطنية ك المقاكمة لتحرير أرض مصر أـ أحمس بعث الركح الو إياح حتب 21

 نتصر فى معركة مجدك ضد حلفاء سوريا بقيادة أمير قادش. تحتمس الثالث 21

معبد  – 3ببلد بونت أرسلت رحلة بحرية كبرل إلى  – 2تولت حكم مصر  - 1 الملكة حتشبسوت 22

 حتشبسوت بالدير البحرل.

 قامت أكؿ ثورة دينية بقيادة إخناتوف للدعوة إلى عبادة معبود كاحد هو آتوف، إخناتوف  23

إصدار  - 2حيث قضى على الفوضى التى نتجت عن ثورة إخناتوف الدينية  - 1 حورمحب 24

فأعاد للببلد أمنها ك   - 3القوانين ك التشريعات لتحقيق االستقرار الداخلى ،

 استقرارها.

 ـ.1922تم اكتشاؼ مقبرته عاـ  توت عنخ آموف 25
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عقد أكؿ معاهدة سبلـ فى التاريخ مع  - 2خاض معركة قادش مع الحيثيين - 1 الملك رمسيس الثانى 26

بنى معبد  -4عزز الوجود المصرل فى سوريا بعد الملك إخناتوف   -3الحيثيين.

 .)ك به أشهر المكتبات مكتبة معبد الرمسيوـ( صرالرمسيوـ غرب األق

 خاض أهم  المعارؾ البحرية ضد شعوب البحر المتوسط. الملك رمسيس الثالث 27

 فى عصر الدكلة الحديثة. ) الفرعونية( القديمةمصر أشهر األطباء فى  إمنحوتب بن حابو 28

 الحديثة. من أشهر من تولى الوزارة فى عصر الدكلة الوزير  رخميرع 29

 فى عصر الدكلة الحديثة.   ) الفرعونية( أهم حكماء مصر القديمة آنى  31

 زاد النشاط التجارل.   - 2( ،26أشهر حكاـ عضر النهضة ) األسرة  - 1 إبسماتيك األكؿ 31

نشطت التجارة  عبر الطرؽ البحرية  - 2(  26أشهر حكاـ عضر النهضة ) األسرة  - 1 الملك نكاك 32

 لبرية  قاـ بأكؿ رحلة للدكراف حوؿ قارة إفريقيا مستعينًا بالبحارة الفينيقيينك ا

 ما العبلقة بين .......................؟ )أ (  السابع: السؤاؿ  

ى جػ الدكلة المستقرة  هى الدكلة القادرة على تطبيق القانوف   ك االستقرار  يساعد عل   .استقرار الدكلة كتطبيق القانوف  - 1

تطبيق القا نوف. ) عصر األنتقاؿ األكؿ حيث ظهر عدـ االستقرار ك اضطراب األمن ك ساد ت الفوضى فى كل مكاف، ك أهملت 

            القوانين، كزادت أعماؿ السلب كالنهب كهكذا انهارت الدكلة ك انتشرت الفتن حتى قياـ األسرة الحادية عشر .(                         

أدل أنقساـ الببلد ك التنازع بين األمراء كالملوؾ ، كزاد الصراع بين حكاـ األقاليم   جػػ    .اـ الببلد كغزك الهكسوسانقس - 2

 ؽ . ـ. 1731كالتنافس على السلطة كأدل اضطراب حاؿ الببلد إلى  طمع أعدائها   ، فسقطت فى أيدل الهكسوس 

 ...............؟: مارأيك فى ...............................)ب(

جابة المنطقية: قياـ كهنة آموف بثورة مضادة جػ  يحترـ رأيك فى ضوء اإل .ما رأيك فى  موقف كهنة آموف من عبادة اإللة آتوف - 1

 قضت على مذهب اخناتوف ، ك أعادكا األمور إلى سيرتها األكلى.

  : ماذا يحدث إذا ........... ؟)ج (

لما استطاع الملك أحمس تكوين تكوين  - 1جػػػ     كاف يحتمل إال  ) نقوؿ عكس ما حدث ( : .انهزـ أحمس أماـ الهكسوس –1

احتبلؿ  –4استمر الهكسوس فى احتبلؿ الببلد  –3لم اتجهت مصر إلى تكوين إمبراطورية مصرية   - 2جيش مصر النظامى 

 الهكسوس طيبة  ك القضاء على الحكاـ الوطنين............. الخ 

لما  قامت  الحضارة   - 1جػػ  كاف يحتمل أف  إال ) عدـ ( :  .ستمرت حالة الفوضى عقب ثورة ) بيبى الثانى ( االجتماعيةا – 2  

لما حدث الرخاء االقتصادل فى عصر الدكلة  -3استمرار  زيادة نفوذ حكاـ األقاليم كالكهنة كعدـ األهتماـ بالرعية    - 2المصرية 

 ........................ الخ.الوسطى .................

لم  يحدث : ) أ ( تأمين حدكد مصر الشمالية الشرقية     ب ( تدعيم النفوذ المصرل    هزـ تحتمس الثالث فى معركة مجدك – 1

 .فى آسيا    ج ( إنشاء ركابط اجتماعية مع ببلد آسيا (

 سيطرت على تجارة العالم أجمع ...........الخ.ػػػ جػ سيطرت مصر على طريق رأس الرجاء الصالح ) حوؿ إفريقيا (؟ - 3

عدـ  – 2عدـ تأمين الحدكد الجنوبية من غارات البدك المتبلحقة  - 1جػػػ  .أهملت مصر  القديمة العبلقات مع شماؿ السوداف – 4

 قياـ عبلقات تجارية مع دكؿ المنطقة.

 أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية :) أ ( : ثامنالسؤاؿ ال

. جػػ  تميز بحكومة منظمة، قويةالبياف كثيرة الموارد كاسعة الثراء ساد فيها األمن كاف عصر الدكلة القديمة فترة شباب مصر-1

 بعصر بناة األهراـ. كذلك  كاألماف فاتجهت إلى التقدـ كاستطاع ملوكها بناء األهرامات الضخمة ، كيسمى عصرها

ك زاد نفوذ حكاـ   - 2فقد الملوؾ السيطرة على الببلد  - 1       جػػػ         . حمبلؿكاف عصر االنتقاؿ األكؿ عصر ضعف ك اض-2

كظهر عدـ االستقرار ك اضطرب األمن، فسادت الفوضى   - 5ك امتنعوا عن دفع الضرائب، - 4كلم يدينوا بالوالء للملك  - 3األقاليم، 

لنهب، ك هكذا انهارت الدكلة ك انتشرت الفتن حتى قامت األسرة كزادت السلب ك ا  - 7ك أهملت القوانين، -6   فى كل مكاف،

 الحادية عشرة.

تكوين إمبراطورية كاسعة خاض ملوكها العظاـ  حركبنا دفاعية  - 1       جػػػػ    تميز عصر الدكلة الحديثة بعدة خصائص.   - 3

قياـ  - 3بنشاط تجارل كاسع مع دكؿ آسيا كإفريقيا   القياـ -  2رمسيس الثالث ( -رمسيس الثانى  -الملك تحتمس الثالث  )قوية

 أكؿ ثورة دينية يقودق أخناتوف للدعوة إلى عبادة آتوف.

: نشأ المصريوف حضارتهم معتمدين  على عقوؿ ك جهود أبنائهم  األصالةأ (     جػػػػ      للحضارة المصرية خصائص متعددة.  – 4

ا من السنين استمرت آالفن  االستمرارية، إذا يبلغ تاريخها أكثر من سبعة آالؼ  عاـ  )ج (  قامت أقدـ حضارة فى العالم لقدـ) ب (  ا

لم تعش منعزلة، بل نشرت نور العلم فى العالم ، كتأثرت بها  حضارات الغرب  الشرؽ   التواصل الحضارلدكف انقطاع  ) د ( 

 التقدـين، ك ميبل إليه كاعتنق أبناؤها التوحيد كعبادة إله كاحد.)ھ ( من أقدـ الحضارات اهتمامًا بالدالتدين بمستويات مختلفة. )ك ( 

 : تقدمت مصر فى جميع المجاالت، كتركت للبشرية نماذج من العلوـ ك اآلداب أذهلت عقوؿ العلماء.



 م2211/2218ى اسدرالم اعلل  تاريخالمادة  :     األولالصف  :  -  Sayeda  Abou El Ela –2اذة سيدة جودة ابو  العال   قناة األست  - 1اليوتيوب :

 14بأول                    دروسك و اعمل واجباتك أوًل اقرأ 
 

نقل البضائع فى النيل نقل نهرل من خبلؿ المراكب فى النيل التى ت)أ (       جػػ  .       تعددت كسائل النقل فى مصر القديمة - 5

النقل البرل تشمل دكاب النقل كزحافات تجرها الثيراف  )ج ( النقل البحرل من خبلؿ السفن التى تجوب البحار لتنقل البضائع  )ب ( 

 ك المركبات التى ظهرت فى عصر الدكلة الحديثة.                       

 3كبنوا أهرامتهم ،   - 2صنع منها أدكاتهم ، - 1حيث:     جػػ          . استغبلؿ استغل المصرل القديم الثركات المعدينة أحسن  - 6  

كأظهر براعة منقطعة النظير فى استعماله لصنع الحلى كاألكانى  - 5ك صنعوا حليهم البديعة  عرؼ الذهب ، - 4كنحتوا تماثليهم ،  -

 عنخ آموف ، ككاف استخداـ الفضة محدكدنا.كالتوابيت كاألقنعة كتيجاف الملوؾ ، مثل تابوت الملك توت - 6

مثل البصل  :الخضراكاتب ( مثل العدس كالترمس :البقوؿ أ (  جػػ أشهرها :    .تنوع المحاصيل الزراعية فى مصر القديمة -7 

 خراج الزيت                                     مثل السمسم الست :نباتات زيتيةد (  مثل البلح كالعنب كالتين كما زرعوا  :األشجار المثمرة ج ( كالثوـ كالخس 

شهدت مصر طفرة  حضارية كتجارةغير مسبوقة  -جػػػ   .كانت العبلقة بين مصر كببلد بونت قائمة على المصالح المشتركة - 8  

سفن كبرل كقد  ات التجارية  بعثة حتشبسوت إلى ببلد بونت المكونة من خمسثحيث أصبحت مصر إمبراطورية كبيرة أشهر البع

عادت األسطوؿ بمحاصيل زراعية نادرة إلضافة إلى أخشاب األبنوس كالعاج كالبخور كالعطور كحيوانات نادرة مثل الزراؼ 

 كالقركد كالفهود.

كصلت كفاءة بعض العماؿ إلى حد اإلتقاف كاإلعجاز كخاصة بعد أف عرفوا  ػػجػ       .كصلت كفاءة بعض العماؿ حد اإلتقاف - 9

 الزمن خصائص كأسرار المواد الخاـ التى يستخدمونها . إذا تأملنا األعماؿ المتميزة التى تمؤل متاحف العالم.مع 

 جػػ قصة سيدنا يوسف عليه السبلـ فى مواجهة سنوات الجفاؼ.      .عرفت مصر القديمة  اإلدارة السليمة لمواجهة األزمات – 11

 – 2أقدـ الصناعات صنع التماثيل ك األكانى  لحجريةالصناعات ا( 1)ػػػػ    جػػ   .   نبغ المصرل القديم فى الصناعات – 11

الذهب صناعة الحلى  المعدينة – 4سبقوا العالم فى معرفته  الزجاج – 3صنع منها التماثيل ك األكانى كالطوب للبناء  الفخارية

الورؽ من نبات  –6لعدـ توافر األخشاب الجيدة فى مصر  استوردها من الخارج األخشابصناعة  - 5األكانى ك التوابيت ك األقنعة

المراكب الخفيفة ك السبلؿ ك الحباؿ ك الحصر ك الفرش كصلت كفاءة ك خبرة بعض العماؿ لحد اإلتقاف  عد أف عرفوا  البردل

 خصائص ك أسرار المواد الخاـ.)تمؤل متاحف العالم (.

 دلل على صحة العبارات اآلتية : )ب(:

تضم (  إمبراطورية  1)أ(  )  جػػلسياسية الخارجية فى عصر الدكلة الحديثة قائمة على رعاية المصالح كالقوة العسكرية. كانت ا - 1

بدء امراء آسيا بالخركج على الحكم المصرل فكاف األنتصار فى   تحتمس الثالثكمع تولى الملك  (  2.)أجزاء كبيرة من غرب آسيا

الذل خاض معركة قادش مع الحيثيين فى آسيا  كالتى انتهت بعقد أكؿ معاهدة سبلـ فى  ثانىرمسيس الك (  3)معركة مجدك  ، 

ج ( تأمين حدكد مصر )ب ( القياـ بنشاط  تجارل كاسع مع  دكؿ آسيا ك إفريقيا ك منها رحبلت حتشبسوت إلى ببلد بونت )التاريخ  

ارات البدك ، ك أقامة عبلقات تجارية مع شعوب المنطقة المجاكرة الجنوبية  انشاء العديد من ك القبلع ك الحصوف الحربية  من غ

 لها.  

جػػ طلب من رؤساء القبائل كاألمراء فى آسيا أف يبعثوا بأبنائهم إلى مصر لينشأكا نشأة   .كاف تحتمس الثالث سياسى بارع –  2    

 .(معلومة إثرائية فى خدمتها ) مصرية فى القصور الملكية حتى يشبوا على حب مصر ، كالوالء لها كالتفانى 

كاف الجيش يقاتل بضراكة فى مواجهة جيوش األعداء ، ك لكن عندما   جػػػ .   كاف الجيش المصرل يتعامل بأخبلؽ مع أعدائه - 3

  يتعلق األمر بالمدنيين أك المنشآت المدنية كاف يتعامل بكل تحضر ، مدركا أف قوته ليست فى عسكريته ، ك لكن فى سلوكه.

 على صحة ما يأتى : برهن)ج (:  

) الوزير ككبار  الطبقة الثانية -ب ) فرعوف كأسرته (  الطبقة األكلى - أ           جػػ  .    كاف المجتمع المصرل مجتمعنا طبقينا -  1

دينا مع عماؿ الصناعة  كالرعاة )ال الطبقة الرابعة -د ) الموظفوف كالحرفيوف المهرة (  الطبقة الثالثة  -ج   الكهنة كحكاـ األقاليم (

 كالخدـ كصغار أصحاب الحرؼ المختلفة  (.                   

فكاف بجانب القوانين  نصائح حكماء المجتمع لمواجهة الفساد   جػػػػ    .سعت مصر القديمة إلى محاربة الفساد كالمحسوبية - 2

 ك الرشوة ك المحسوبية.                

 الطوب اللبنبنى فى مناطق مرتفعة بعيدة عن الفيضاف ، ككانت من تجػػ           .المصرل القديم تمتاز بالبساطة كانت منازؿ  - 3

المصنوع من طمى النيل مخلوطنا بالقش ك الرماد ، كاستخدـ الحجر إلقامة أبواب المنازؿ ك أعمدتها كفرش أرضها ك أختلفت 

 المنازؿ باختبلؼ طبقات  المجتمع المصرل.

جػػ    :  أ (  ألعاب المصارعة ك التحطيب ، كحمل األثقاؿ ك القفز        .مارس المصرل القديم العديد من األلعاب الرياضية   - 4

 ) الشطرنج ( ك لعبة تشبه السيجة.الطويل ك السباحة ك التجديف ب ( ألعاب تعتمد على الحظ ك التفكير منها لعبة تشبه 

كما حرص على االستمتاع بمباهج الحياة دكف إسراؼ ،  جػػػ .تحقيق التوازف بين المرح  ك العمل سعى المصرل القديم فى – 5  

 –ك األعياد : دينية )د( ج ( الغناء ك الموسيقى )ب ( األلعاب الرياضية  )أ ( رياضة الصيد )من خبل ؿ كسائل متعددة منها ما يلى : 

  .احتفاالت الجيش) عودة الجيش منتصرنا من حمبلته خارج الببلد ( –ش (  خاصة بفرعوف ) ميبلدق ك جلوسه على العر –قومية 

جػػػ ارتفعت مكانة المرأة فى مصر القديمة ، ك تمتعت بكثير من الحقوؽ ، ك مارست للمرأة مكانة عظيمة فى مصر القديمة.   – 6

ك العسكرل ) الملكة حتشبسوت . تتى شيرل جدة  الدكر السياسى -ب   –دكرها كأـ  -المهن المختلفة ، ك عملت بالسياسة ، }  أ 
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الدك ر االقتصادل  { عملت  كاتبة مثل مريت آتوف ك أصبح البعض  –كاهنات (  د  –الدكر الدينى ) إيزيس  -أحمس . ك إياح حتب (  ج

 طبيبات . كما مارست أخريات الموسيقى ك الغناء.

فكاف بجانب القوانين   - 1 جػػػػ .سلطة الحاكمة  كحدها فى مصر القديمةلم يكن تحقيق العدالة االجتماعية قائمة على ال – 7

 دكر المجتمع المدنى فى مساعدة اآلخرين ك سد احتياجاتهم.    - 2.نصائح حكماء المجتمع لمواجهة الفساد ك الرشوة ك المحسوبية 

المصريين : كانت التعاليم التى تركها حكماء مصر أثر الدين فى أخبلؽ   جػػػ     .لدين أثر كبير فى أخبلؽ المصريينكاف ل – 8

القديمة ؛ بمثابة ضمير األمة كما كانت دستور العبلقات اإلنسانية ك االجتماعية . كهى تعاليم تحض على الفضيلة ك نبذ الرذيلة ك 

 تدعوا إلى التحلى بالصفات الحميدة.

هم المصريوف القدماء فى تقدـ الكيمياء ك نبغوا فى الصناعات جػػػػ   سا       .تقدـ المصرل القديم فى علم الكيمياء – 9

ج )ب ( صناعة األصباغ ك األلواف  ك أدكات التجميل  ك العطور )أ ( صناعة الزجاج ك البركنز ك كيمياء المعادف   )الكيميائية المختلفة 

 .د ( صناعة العقاقير ك األدكية  )( إعداد المواد التى تدخل فى عملية التحنيط 

جػػػ عرؼ المصرل القديم التقويم الشمسى : تعد أكف هليوبوليس أكؿ مركز        .عرؼ المصرل القديم التقويم الشمسى – 11 

 علمى فى التاريخ ك التى ك ضعت التقويم الشمسى الذل يعمل به العالم.

طبيعة المصرل القديم ك احتياجاته دافعنا كانت   جػػ     .كانت حاجة المصرل القديم دافعنا ؛ الهتمامه بعلم الحساب – 11  

صل  الحساب ك قواعدق ، فاستخدموا  الجمع ك الطرح  الضرب ك القسمة ، ك توصلوا إلى معرفة أالهتمامه بعلم الحساب  فعرفوا 

فيضاف النيل ب (  ( أ (  قياس فسرت بم . )ع كلكن ما دكافع اهتمامه بالحسابالكسور العادية ، ك عرفوا المساحة ك قدركها  بالذرا

 تقدير الضرائب ك المعامبلت التجارية  ج ( حساب مواسم الزراعة ك تسجيل ركاتب الموظفين ك الجنود.

جػػ كاف للدين ك اقترانة بحياة المصريين القدماء أكبر األثر فى تطور الفلك ، ككاف     .ارتبط الدين بالفلك فى مصر القديمة –12

 بدراسته ، ك توصلوا إلى معرفة الكثير عن مواقع النجوـ ك الكواكب ك عرفوا التقويم الشمسى .  كهنة هليوبوليس اكؿ من اهتم

قاـ المصريين بالعديد من  العسكرية ؛ لتأمين الحدكد  حيث)أ( جػػ     .ارها جزءنا من الحدكد المصريةاهتمت مصر بالنوبة باعتب -13

تعيين حاكم عليها  كجود أفراد من )ج(النوبة شبيه بالتقسيم اإلدارل المصرل  تقسيم )ب(، ك أنشأكا القبلع ك الحصوف  الحربية 

            النوبة فى الجيش المصرل فى طيبة.

طريقة الدفن  –2بناء المقابر على شكل اهرامات صغيرة   - 1     جػػػ  .تشبعت شماؿ السوداف بعناصر الحضارة المصرية - 14

كما أدخل الفناف المصرل تعديبلت على على الفخار النوبى  –5رسوـ المقابر  – 4سبة للرجاؿعادة التحلى باألقراط بالن –3

 تجميل معبد كوة ك كذلك معبد آموف بجبل البركل بالنوبة.  – 6األحمر

أميرات من  أصبح هناؾ - 1جػػػ  تغلغلت العناصر النوبية فى الحياة المصرية تغلغلت العناصر النوبية فى الحياة  المصرية    – 15

 كما اعترؼ المصريوف ببعض آلهة النوبة التى شيدكا لها المعابد مثل ددكف ك خنوـ. –2أصل نوبى  البيت المالك فى طيبة من

جػػػ البخور كما كاف هناؾ تشابه كبير فى اآلالت الموسيقية فى   .ياقلفنية كالدينية بين مصر كإفريهناؾ تشابه فى الجوانب ا - 16  

ك ضم مجمع اآللهة المصرية القديمة آلهة إفريقية بحتة مثل ددكف أمير البخور ، ك بذلك كانت مصر المصدر الركحى ك إفريقيا ، 

 االقتصادل إلفريقيا فى كل العصور .

ت بعثة الملكة حتشبسوت إلى ببلد بونت  عندما قام  جػػ .بلغت العبلقات المصرية اإلفريقية ذركتها فى عصر الدكلة الحديثة - 17

ؽ . ـ برحلة بحرية كبرل إلى ببلد بونت ، كالتى يظهر تصويرها على جدراف معبدها فى الدير البحرل ،  1495الملكة حتشبسوت 

 حيث تظهر السفن محملة بأخشاب األبنوس  ك العاج  ك أشجار البخور ك العطور ك حيوانات نادرة مثل الزراؼ  ك القركد ك الفهود.

 .ما عوامل تحقيق الوحدة التاريخية فى مصر القديمة  اذكر )أ (: التاسع السؤاؿ

الذل ساعد على : انبساط  أرض الوادل ك امتدادها:  ربط بين القرل المدف ك األقاليم المختلفة      ب (    نهر النيل(  جػػ        أ

 .ثمارها ك مواجهة  الطامعينالتى جعلت المصريين تتحدكف الست :خيرات مصر ك خصوبة أرضهااالتصاؿ ك االختبلط    ج (  
 : ما النتائج المترتبة على ........ ؟)ب(

ألف  27غراؽ األراضى كتخزين المياق كقت الحاجة زراعة  إمنع الفيضاف من  )أ(جػػػ      .منمحات الثالث (أبناء سد البلهوف  )  - 1

 لمشركع حفر الترع ، كعمل مصارؼ كجسور.           ( ارتبط بهذا ا)جنشاء القرل كالمدف حوؿ البحيرة   إ )ب(فداف فى اقليم 

:إقامة عبلقات تجارية مع الببلد المحيطة ، ككصل النشاط التجارل إلى )أ(  جػػػ .حفر قناة سيزكستريس ) سنوسرت الثالث ( - 2   

 ى كريت كقبرص (. كجزر البحر المتوسط ) جزيرت)ج(لتسهيل التجارة مع ببلد بونت ، )ب(جزر البحر الؤلبيض المتوسط  

.  جػػػػ تبادؿ السلع مع  الدكؿ المحيطة خاصة مع األقليم السورل ) فينيقيا( ك الجنوب فى ببلد موقع مصر بالنسبة لتجارة  - 3

 النوبة شماؿ السوداف )حاليًا(  ك ببلد بونت )الصوماؿ حاليًا(ك ليبيا، ككصل النشاط التجارل إلى جزر البحر األبيض المتوسط.

 جػػػ لتسهيل التجارة مع ببلد النوبة.       .شق سنوسرت الثالث قناة فى صخور  الجندؿ األكؿ )  عند أسواف ( – 4 

 .  جػػػ ساعد ذلك على األتصاؿ كاالختبلط .                                                    انبساط أرض النيل كامتدادها - 5

هب الشعب المصرل  –2لم يطمئن المصريوف لهم كلم يتعانوا معهم   - 1      جػػ.  ينأساء الهكسوس معاملة المصري – 6

 تحت قيادة أمراء طيبة ، السترداد حريتهم المسلوبة من المحتل ) حرب التحرير ( ك طرد الهكسوس من مصر.

عيم النفوذ المصرل فى آسيا    ج ( جػػ     أ ( تأمين حدكد مصر الشمالية الشرقية     ب ( تدؽ . ـ .   1479معركة مجدك  – 7

 إنشاء ركابط اجتماعية مع ببلد آسيا . 
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فهزمهم كحطم أسطولهم  أماـ شواطى الدلتا    جػػ .     انتصار الملك رمسيس الثالث على شعوب البحر المتوسط - 8  

 بلد.كبذلك أنقذ مصر من خطر شعوب البحر المتوسط كاستعاد السيطرة على الحدكد الشمالية للب

)أ ( خرحت مصر من منحتها أكثر قوة ك رفعت من  نتائج  الثورة اإليجابية:   جػػ  .قياـ أكؿ ثورة اجتماعية فى مصر القديمة -9

قيمة الفرد ك انتشرت فكرة المساكاة .) ب ( ظهرت طبقة لم تعتز بحسبها ك نسبها ك مكانتها بقدر اعتزازها بنفسها ك اعتمادها على 

ة ك المادية .) ج ( نظر المصريين إلى الملك باعتبارق حاكمنا يجب أف يرعى مصالحهم  ك يعبر عن طموحاتهم  ك قدراتها العقلي

 آمالهم .                   

تحنيط الجسد للحفاظ عليه  )ب(بناء مقابر حصينة أك أهرامات ضخمة )أ(   جػػػ         .اعتقاد المصرل القديم بالبعث كالخلود - 11

 تزكيد الميت باألثاث الجنائزل. )ج(عليه الركح عند البعث  لتتعرؼ

 تعددت اآللهة ، كلذا احترـ الديانات األخرل.      جػػػ         .ى فى مصر القديمةنغلبة ركح التسامح الدي–11   

بلد فتعرضت اإلمبراطورية اهمل اخناتوف الشئوف السياسية كانشغله عن مقدرات الب  جػػ       .الثورة الدينية إلخناتوف - 12  

 المصرية فى سورية إلى التفكك.

كانت التعاليم التى تركها حكماء مصر القديمة ؛ بمثابة ضمير األمة كما كانت )أ(حيث  :  جػػػ  .أثر الدين فى أخبلؽ المصريين –13

 ة ك تدعوا إلى التحلى بالصفات الحميدة.كهى تعاليم تحض على الفضيلة ك نبذ الرذيل )ب(دستور العبلقات اإلنسانية ك االجتماعية .

بالعديد من الحمبلت  العسكرية   - 1جػػ قاـ الملوؾ المصريين .الفرعونية ( فى إفريقيا عسكرينا توغل ملوؾ الدكلة المصرية ) - 14

قات تجارية مع دكؿ ك أقامة عبل - 3ك أنشأكا القبلع ك الحصوف  الحربية  تأمين مصر ضد غارات البدك   - 2؛ لتأمين الحدكد ، 

 المنطقة.

ػػ ازداد النشاط التجارة مع 2ؽ . ـ  611أكؿ محاكلة للدكراف حوؿ قارة إفريقيا  -1         جػػ   .رحلة نكاك حوؿ إفريقيا -15  

ق مصر عرفت خيرات إفريقيا طريقها إلى العالم الخارجى عن طري -4تنشيط تجارة مصر الخارجية ) برية ك بحرية (  -3إفريقيا  

 مما حصلوا عليه من الموانئ التى مركا بها.

عادت  )بلغت العبلقات المصرية اإلفريقية ذركتها فى عصر الدكلة الحديثة  جػ       .رحلة الملكة حتشبسوت إلى ببلد بونت -   16

عطور ك حيوانات نادرة مثل الرحلة  محملة  بمحاصيل زراعية نادرة أضافة  إلى أخشاب األبنوس  ك العاج  ك أشجار البخور ك ال

 الزراؼ  ك القركد ك الفهود.                  

مما جعلها عرضه للغزاة المحتلين الذين نهبوا خيراتها ك تركوها تعانى الجهل ك المرض   جػ    .غنى إفريقيا بمواردها الطبيعية - 17

 (نشاط إثرائى)  ك الصراعات ك الديوف .

  لوؿ التى استخدمها المصرل القديم للتغلب على المشكبلت التالية ؟ما الح) أ(شر : اعالالسؤاؿ 

 ( حفر قناة سيزكستريس ) - 1 -االجابة :       .صعوبة الوصوؿ إلى ببلد  بونت – 1

 الشادكؼصعوبة كصوؿ المياق إلى  ) المناطق ( األراضى  المرتفعة. جػػػػػػػػػػػػػػػ  – 2

 ....... ؟: ما الدركس المستفادة من .....)ب(

االتحاد  كالتعاكف فى مواجهة المعتديين   -جػػ إعداد جيش قول كتجهيزق باحدث األسلحة .احتبلؿ الهكسوس لمصر– 1

 ..........الخ 

تكوين إمبراطورية مصرية المحافظة على خيرات   -جػػحماية الببلد من أل أخطار داخلية أك خارجية   .كجود جيش مصرل قول-2

 ......................................................الببلد.الخ ......

 ؟ ك ما رأيك فيها؟  من قائل هذق العبارة:  )ج(

 الشعب المصرل أتقى األمم قائل هذق العبارة  : قائل هذق العبارة  :  ) المؤرخوف أمثاؿ هيركدكت ( الرأل متركؾ للطالب – 1   

 الوحدة الثالثة

 : ) صح ( أماـ العبارة الصحيحة ككلمة ) خطأ ( أماـ العبارة غير الصحيحة مع ذكر السبب فى الحالتينالسؤاؿ األكؿ : ضع كلمة 

جػػ ) صح ( أكؿ الشعوب التاريخية التى سكنت ببلد العراؽ )          (       .أقدـ الحضارات فى ببلد العراؽ الحضارة السومرية - 1

 ؽ . ـ.   4111القديم حوالى عاـ 

جػػ ) صح ( كونوا إمبراطورية عظيمة كصلت إلى حدكد الشاـ ك (     )      .دت حدكد اإلمبراطورية اآلشورية إلى مصر امت  - 2

 مصر.

 ؽ . ـ  2351جػػػ ) صح ( علي يد ملكهم سرجوف األكؿ عاـ )        (    .عرفت العراؽ نظاـ الدكلة الموحدة على يد األكاديين - 3 

جػػػ ) صح ( كانت الخدمة العسكرية إلزامية أياـ الحرب ، حتى آتى )        ( .كرية فى آشور إجبارية كدائمةكانت الخدمة العس -  4 

 العهد اآلشورل فأصبحت  الجيوش دائمة.

حر جػػ ) خطأ (امتدت دكلة حمورابى حتى الب (     )  .أقصى ما كصلت إليه حدكد الدكلة البابلية األكلى توحيد العراؽ القديم  - 5 

 المتوسط. 
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) صح ( اهتم  سكاف ببلد العراؽ القديم بالرسم  كالنقش   جػػ   (    )      .العراؽ القديم بالرسم  ك النقش اهتم  سكاف ببلد - 6

 كالتصوير على جدراف المعابد .كتشييد المسبلت كنقشوا عليها كقائع اننتصاراتهم.

 جػػ ) خطأ ( يمثل ضباط الجيش الطبقة الوسطى فى العراؽ.(        ) .الطبقة العليا فى العراؽ يمثل ضباط الجيش - 7

 ) خطأ ( أكاد. جػػػ.)    (  جشتمكن سرجوف األكؿ من توحيد العراؽ القديم فى مملكة متحدة عاصمتها ل – 8

"سميت  المدف "لكل  ) خطأ( تكوف من دكيبلت صغيرة سميتجػػػ    )      ( عرفت العراؽ نظاـ الدكلة الموحدة منذ القدـ . – 9

منها أسرة حاكمة ، ك كاف الحكاـ يطمعوف فى األراضى المجاكرة ليكونوا إلمبراطورية كاسعة . تمكن سرجوف األكؿ من توحيد 

 ؽ . ـ 2351العراؽ القديم فى مملكة متحدة عاصمتها أكاد عاـ 

 ) خطأ ( حجر صلب. جػػػػ         (   .)      هرـأصدر حمورابى  مجموعة من القوانين نقشت على  -11
 ) صح (تقدـ تجارينا النه امتلئ  بالبضائع التى تصدر إلى كل الجهات.                جػػ   (        )  .من أشهر موانئ  فينيقيا رأس الشمرا -11

) صح ( بسبب موقعها ك أخذت فى التقدـ كاالزدهارفى   جػػ       (     ) .نافست قرطاجة المدف الفينيقية فى التجارة -12  

 التجارة ك النشاط  البحرم.

جػػ  ) خطأ ( كقد ازدهرت العديد من المستوطنات الفينيقية )         (    .الفينيقى على شرؽ البحر المتوسط اقتصر الوجود – 13 

 ب من تونس الحالية . : أسسها الفينيقيوف بالقرقرطاجة فى حوض البحر المتوسط ، كأهمها 

) صح ( فكاف لكل مدينة حكومة خاصة بها يترأسها :) أ   جػػػ)           (  .كاف نظاـ الحكم فى فينيقيا ديمقراطينا إلى حد ما – 14  

ين ( حاكم أك ملك يحكمها بالوراثة ك كانت سلطته مقيدة ؛ إذ يساعدق  فيى الحكم كل من :  ب ( مجلس شيوخ كهم هيئة المشرع

 )  ج ( مجلس نواب كهم طبقة األغنياء ) د ( الكهنة : كهم رجاؿ الدين الذين كاف لهم دكر فى إدارة دفة الحكم. 

) خطأ (  العكس ككانوا يفضلوف األماف    جػػػ    ( )         .كاف اهتماـ الفينيقيين باألمور السياسية أكثر من األمور االقتصادية – 15

 كاهتموا بوجه عاـ بالنواحى االقتصادية التى تتواكب مع بيئتهم الطبيعية.  ك االستقرار السياسى 

جػػػ ) صح ( كانت المدف الفينيقية الشرقية من الناحية السياسية مستقلة عن بعضها (     )    .لم تعرؼ فينيقيا الدكلة الموحدة –16 

 لتنافس  سائدنا  بينها.البعض ، كل مدينة منها تهتم بمصالحها الذاتية المباشرة ، ككاف ا

  .جػػ     ) خطأ ( عرفته من مصر كسرعاف ما تفوقوا فيها   (         ) .فينيقيا أكؿ دكلة عرفت صناعة الزجاج – 17

  ) صح ( أخذ اإلغريق عن الفينيقيين بعد أف  جػػ      (     )  .انتقلت األبجدية الفينيقية إلى ببلد اإلغريق كمنها إلى أكربا – 18  

 عدلوا فيها ، ثم أكرثورها للركماف الذين نشركها فى بقية األقطار األكربية ، كمنها خرجت األبجدية األكربية الحديثة.

) صح ( الذل يتكوف ضلعه األيمن من ببلد العراؽ ك ضلعه   جػػ     )         (.احتلت ببلد فينيقيا رأس المثلث الحضارل – 19  

 عدته شبه الجزيرة العربية ، كمن هذا المثلث خرجت حضارة إنسانية  أشعت بنورها العالم.األيسر من ببلد النيل ك قا

جػػ ) صح (  كانت مصر حريصة على فتح أسواؽ    (    )      .بدأ المصريوف يتصلوف تجارينا بببلد فينيقيا من األسرة الرابعة – 21   

استخدـ فى مقابر الملوؾ  كصناعة السفن  يشير  "حجر  بالرمو "  إلى أف لبيع منتجاتها ك استيراد خشب األرز من فينيقيا الذل 

 " مؤسس األسرة  الرابعة قد أرسل أسطوالن بحرينا مكوننا من أربعين سفينة إلحضار كتل خشب األرز من فينيقيا.سنفرك الملك " 

نوهى الضوء على الفترة التى مات فيها الملك  ) صح ( تلقى قصة س جػػػػ)         (  .تدكر قصة سنوهى فى ببلد سوريا – 21   

أمنمحات األكؿ  كتولى الملك  سنوسرت األكؿ الحكم ، حيث تصور هذق القصة الحياة فى ببلد سوريا ، حيث تصور لحياة البدك 

 كخشونة طباعهم.  

    السؤاؿ الثانى : ) أ ( اختر االجابة الصحيحة من بين األقواس:

 الكنعانيوف (. –اآلشوريوف  –البابليوف  – فلسومريوانت العراؽ ) أكؿ الشعوب التى سك - 1

 سبأ(  –مصر القديمة  –اليوناف  – العراؽ القديمتمثاؿ الثور المجنح من ركائع النحت فى ببلد )  -2

 الرعي (.  – ةلتجارا –الصناعة  –كانت التجارة الحرفة الرئيسة  للفينيقيين ) الزراعة  

 العربية (. –البلتينية  –الفيننيقية  –ها العالم األبجدية ) الفرعونية أكؿ أبجدية  عرف -4

 ) ب ( أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة:

 .ك نينول شورآ شوريين مدينة من عواصم اآل – 4                                           .مادة 282 .....بلغت قوانين حمواربى - 1

 .أنوكاف كبير المعبودات فى العراؽ     – 5                .المسماريةى العراؽ باسم الكتابة عرفت الكتابة ف –  2

 .قصة الطوفافمن األساطير الدينية فى العراؽ   – 6                ة.زاقوريطلق على المعبد فى ببلد العراؽ القديم اسم      - 3

 . احتراـ كل منهما لآلخرك  اآلداب العامةتميز سكن العراؽ القديم  بػػػ  – 7

 (سرجوف األكؿ ؽ . ـ  .......... )  2351قاـ بتوحيد العراؽ القديم عاـ  – 8

 .الفينيقيةك  العموريةك  آلراميةا...........ك.............ك..................من الحضارات السورية القديمة  – 9

 النماء.رب الخصب ك بعل ..........من معبودات فينيقيا – 11

 صيدأ..........مركز الزعامة فى المدف الفينيفية مدينة – 11

 الحالية. تونس....تقع قرطاجة قرب مدينة   –12

 مع مصر. عبلقةك أكثقها     جبيل.....أقدـ المدف  الفينيقية  – 13

  حرفًا.  اثنين كعشرين  ......عدد الحركؼ األبجدية الفينيقية – 14 

                   .الوزير كالنببلء ككبار الكهنة كالتجار األغنياء.............العليا فى فينيقيا  تشمل الطبقة – 15   
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 عنصر . أربعة......كاف تتكوف عناصر الحكم فى قرطاجة من  – 16   

 .........ك........................................ك........................تتمثل معابر التواصل الحضارل بين مصر كقارة آسيا. –17

  .طريق ساحل البحر األحمرك    طريق ساحل البحر المتوسط ك    طريق شبه جزيرة سيناء                                   

 الفينيقية.  جبيل..........عاشت جالية مصرية فى مدينة  – 18 

   ألبى الهوؿ     .........عثر فى بيركت على تمثاؿ صغير لػػػػػػ – 19 

 األسرة التاسعة عشر.  حورمحب .............استخداـ األختاـ  مثل الختم الملكى للفرعوف  – 21 

  بالمفاهيم كالمصطلحات اآلتية ............ ؟السؤاؿ الثالث : ما المقصود 

 المقصود بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المفهوـ ـ

ؽ . ـ ( ك أقاموا المدف المزدهرة 4111القديم ) لعراؽ ؿ  الشعوب التى سكنت ببلد اأك السومريوف 1

 سومر ، أكر ، لجش ( عرفت الزراعة ك الكتابة. ):مثل

 تمتعوف باالستقرار ك األمن ك تفرقوا نتيجة الحركب التى درات بينهم.

القديم فى ظل السومريين ، جاءكا من شبه الجزيرة العربية كاستقركا فى كسط العراؽ  األكاديوف 2

من توحيد العراؽ القديم فى مملكة متحدة  ( سرجوف األكؿ) كقد تمكن ملوكهم 

 .عاصمتها ) أكاد (

 ( الذل امتدت دكلته حتى البحر المتوسط . حمورابىسكنوا بابل ك من أشهر ملوكهم )  البابلية القديمةة الدكل 3

ة العربية إلى األجزاء الشمالية من ببلد العراؽ القديم كانت هاجركا من شبه الجزير الدكلة اآلشورية 4

)نقطة تحوؿ فى تاريخ العراؽ (   سرجوف الثانىعاصمتهم ) آشور ( كفى عهد الملك 

  كونوا جيش قول سيطر على بابل ك كونوا إمبراطورية عظيمة ك لكنها لم تدكـ طويبلن .

ر القبائل التى هاجرت قبل اإلسبلـ من شبه الجزيرة العربية ك تعرؼ بالكلدانية آخ الدكلة البابلية الحديثة 5

 نبوخذ نصراستقرت فى الفرات األكسط ك اتخذكا من بابل عاصمة أشهر ملوكهم الملك 

 الشاـ (. –العراؽ ى الشاطى الشرقى للبحر المتوسط )امتدت دكلته من الخليج العربى إل

مار كتكتب بأقبلـ من الخشب يضغط بها على الواح من الطين الف كل عبلمة تشبه المس الكتابة المسمارية 6

 .الطرل كاستخدموها  لتدكين الوثائق كالسجبلت

7 

 

 

 

النظاـ السياسى فى 

 العراؽ

تكوف من دكيبلت صغيرة سميت "سميت  المدف "لكل منها أسرة حاكمة ، ك كاف الحكاـ يطمعوف 

. ك يعتبر المعبود حاكم المدينة الحقيقى ك فى األراضى المجاكرة ليكونوا إلمبراطورية كاسعة 

 الملك هو ككيله فى حكم الببلد .

معبد يتوج فيه الملك ، ك تقاـ فيه الشعائر الدينية، كيتعلم به األفراد ك يحفظ به السجبلت ك  زاقورة   ) العراؽ( 8

 العقود.

ا(  نسبة إلى الصبغة الحمراء التى تعنى األرض الحمراء اللوف ) فينكس كمنها اشتق لفظ فينيقي فينيقيا  9

استخرجوها من الحيوانات البحرية التى تعيش قرب سواحلهم، ك اشتهركا باستخدامها فى صبغ 

 المنسوجات.

حركؼ اختراعها الفينيقيوف؛ لتسهيل معامبلتهم التجارية، كهى مكونة من اثنين ك عشركف حرفًا  حركب هجائية 11

 القديمة.اقتبسوها من الكتابة المصرية 

من نفس البلد )مصر ( أك  من ديانة  }مشتركة  خصائص  مجموعة من البشر يشتركوف فى  جالية 11

 .{ من منطقة كاحدة )عرب(أك  –كاحدة 

 السؤاؿ الرابع : بم تفسر...........................................؟

 حكم العراؽ القديم أربع حكاـ أقوياء ، ثم ضعفت الدكلة كانهارت. سرجوف األكؿ.        جػػ  بعد كفاة انهيار مملكة أكاد – 1

ن  - 2سياسة الشدة ك الظلم االستبداد مع الشعوب التى  سيطركا عليها   - 1         .     جػػانهيار اإلمبراطورية اآلشورية – 2 فضبل

 أدت إلى انهيار دكلتهم.عن إهمالهم لثركات الببلد ، كلذلك قامت هذق الشعوب بثورات متكرروة ضدهم ، 

فيه يتوج  )أ(       جػػ       .للمعبد )الزقورة ( فى ببلد العراؽ القديم أدكار متعددة=  أهمية المعابد فى ببلد العراؽ القديم  – 3 

 كتودع فيه السجبلت كالعقود.)د( كيتعلم فبه الناس ،  )ج(كتقاـ فيه الشعائر الدينية  )ب(الملك ،

شيد  نبوخذ نصر.        جػػػ  ما بين بناء المدف كالمعابد كالقصور ، كقد شيد الملك لعمارة فى العراؽ القديمتنوع فنوف ا – 4

  .حدائق بابل المعلقة كهى إحدل عجائب الدينا السبع القديمة ، ككذلك برج بابل الشهير

ـ العصور كذلك بسبب توافر مياق نهرل دجلة جػػ عرؼ العراؽ الزراعة منذ أقد   .عرؼ العراؽ الزراعة منذ أقدـ العصور  -5

 كالفرات ، فاعتنوا بشؤكف الرل  ك حماية أراضيهم كزراعة المحاصيل المختلفة.
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أمتدت إلى عبلقات )أ(  جػػػ   .لم تعد عبلقات مصر مع فينيقيا متقصرة على النواحى االقتصادية فى عصر الدكلة الحديثة– 6

ـ المصريوف القدماء بالعديد من الحمبلت العسكرية إلى سوريا ك لبناف للسيطرة عليها ، قا)ب(سياسية ك خضوع سورية لمصر، 

كما )د(كأنشأكا العديد من القبلع ك الحصوف الحربية بها ، )ج(كجعلها كحدة كاحدة تمثل خط الدفاع األكؿ عن الحدكد المصرية 

على عاتقه تعزير النفوذ  رمسيس الثانىدائه ، ك أخذ  الملك فى معركة مجدك للقضاء على أع تحتمس الثالثاشترؾ الفينيقيوف مع 

المصرل فى سوريا كبعد المعاهدة التى عقدها  مع الحيثيين كظلت المدف الفينيقية تحت  السيطرة  المصرية ، كتدعمت الصبلت 

 التجارية

نشر من التجار تمكنت من ة )مجموعة ( مصرية )أ( حيث كاف يسكن بها جاليجػػ        .   كانت مدينة جبيل بمثابة منطقة مصرية - 7

كما عثر )ج(ككاف الحكاـ يكتبوف أسماءهم بالهيركغليفية ك اتخذكا شعارنأ ذا طابع مصرل إلماراتهم ،  )ب(الثقافة المصرية هناؾ ،

     .على تمثاؿ صغير ألبى الهوؿ كعديد من المسبلت المصرية

جػػ اتصلت مصر بببلد العراؽ القديم منذ أقدـ العصور ،       .قديمة كببلد العراؽ القديممصر الالتشابه الكبير بين حضارتى  –  8   

على الزراعة كاالستقرار فضبلن عن الموقع المتميز الذل  كتشابه الظركؼ بين البلدين ، بهما األنهار كاألكدية الخصبة التى شجعت 

 ساعد على التواصل الحضارل مع الدكؿ المجاكرة.

قصة سنوهى الضوء على الفترة التى مات فيها    جػػ       تسعت العبلقات المصرية الفينيقية فى عصر الدكلة الوسطى. ا – 9   

الملك  أمنمحات األكؿ  كتولى الملك  سنوسرت األكؿ الحكم ، حيث تصور هذق القصة الحياة فى ببلد سوريا ، حيث تصور لحياة 

 البدك كخشونة طباعهم .

 س : قارف بين ...........................................؟السؤاؿ  الخام

 النشاط البشرل..؟ –سكن ) األقامة( فى ببلد العراؽ  –أهم  المدف  –األختبلؼ   -قارف بين سومر ك آشور من حيث : أكجه الشبه  - 1

 آشور سومر المقارنة

 .الموقع ببلد العراؽ .الموقع ببلد العراؽ الشبه

 .تقع شماؿ  ببلد العراؽ  .تقع جنوب ببلد العراؽ االختبلؼ 

 نينول   -أشور    لجش  –أكر  –سومر  اهم المدف

هاجركا من شبه الجزيرة العربية إلى األجزاء   .أكؿ الشعوب التى سكنت ببلد العراؽ سكن ببلد العراؽ

 الشمالية للببلد العراؽ.

 تكوين جيش قول سيطر على بابل  ة المسمارية.اخترعوا الكتاب  –عرفوا الزراعة  النشاط البشرل

 كونوا إمبراطوررية عظيمة.

 

فضبلن عن إهمالهم .سياسة الشدة ك االستتبداد نتيجة الحركب التى دارت بينهم.   أسباب السقوط

لثركات الببلد التى ؛ك لذلك قىامت هذق الشعوب 

 بثورات متكررةو ضىدهم، أدت إلى انهيارً دكلتهم.

 بين ملكية األرض فى مصر ك ملكية األرض فى العراؽ قارف  - 2

 المقارنة ملكية األرض فى مصر ملكية األرض فى العراؽ

 جميع األراضى ملكنا للملك ) صاحب الملكية العامة لؤلرض ( ملكية  األرض لؤلفراد. 

لذا لم تنعدـ   ،يهدل الجنود المخلصين ك كبار الموظفين )ملكنأ لهم ك لورثتهم (

 كية الخاصة إضافة إلى ملكية األكقاؼ ) المقابر ك المعابد (.المل

ملكية 

 األرض

 ؟ المعتقدات المصرية  الدينية القديمة كالفينيقية من حيث أكجه الشبه    :قارف بين  - 3

 -4ة بشرية تصوير تلك الظواهر فى هيئة   معبودات ذات صف -3تقديس قول الخصب ك النماء   -2عبادة الظواهر الطبيعية  - 1

كضع الطعاـ كالشراب مع المتوفى على كجود فكرة االعتقاد فى البعث كالحياة بعد الكفاح بين  - 5ظهر ذلك فى عادات الدفن

   .الخير كالشر

ن من : :)أ(سؤاؿ السادسال ن ك احدًا لكبل  اذكر عمبل

 أهم األعماؿ الشخصية ـ

  .يم فى مملكة متحدة عاصمتها أكادتمكن من توحيد العراؽ القد سرجوف األكؿ"”الملك   1

 -2أشهر ملوؾ الدكلة البابلية األكلى الذل امتدت دكلته حتى البحر المتوسط  -1 حمورابى"” الملك  2

بنى معبد لئلله  -4 أعاد إعمار مدينة بابل ككسعها -3 حفظ األمن ك النظاـ

 مادة  (عرفت باسمه. 282أصدر مجموعة من القوانين ) -5 مردكخ

 .كوف جيشنا قوينا آلشور كاحتل بابل "سرجوف الثانى"لك الم 3

 – 3برج بابل الشهير-2ييعد  أشهر ملوؾ الدكلة الكلدانية شيد حدائق بابل المعلقة  -1 نبوخذ نصرالثانى."   "الملك البابلى  4
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فشل فى احتبلؿ  -5ه العسكرية ك اإلدارية.تتميز بكفاء –4أشهر ملوؾ الدكلة الكلدانية 

 يا بسبب أسوارها المنيعة منعته من ذلك.فينيق

 جعل مدينة نينول عاصمة لآلشوريين.خرب مدينة بابل . ) سنحاريب (. "سنخاريب"الملك  5

 أسقط الدكلة البابلية الثانية. "ملك الفرس.كورشالملك " 6

تأسيس  –4ك احتبلؿ مصر  -3  ؽ . ـ332احتل فينيقيا عاـ  -2استولى على بابل -1 اإلسكندر المقدكنى ) األكبر( 7

 الحضارة الهلينستية. –5مدينة اإلسكندرية 

 ـ.634دخلتها الجيوش اإلسبلمية دكف مقاكمة تذكر .الفتح اإلسبلمى 8

 ببلد الشاـ هى  خط الدفاع األكؿ  عن الحدكد المصرية.    :فيها  رأيكعلى العبارة التالية موضحنا تعليقنا ) ب (   : ا كتب  

قاـ المصريوف القدماء بالعديد من الحمبلت العسكرية إلى سوريا ك لبناف للسيطرة  عليها ، كجعلها كحدة كاحدة تمثل االجابة : 

خط الدفاع األكؿ  عن الحدكد المصرية ، كأنشأكا العديد من القبلع ك الحصوف الحربية بها ، كما اشترؾ الفينيقيوف مع تحتمس 

دائه ، ك أخذ  الملك رمسيس الثانى على عاتقه تعزير النفوذ المصرل فى سوريا كبعد الثالث فى معركة مجدك للقضاء على أع

المعاهدة التى عقدها  مع الحيثيين كظلت المدف الفينيقية تحت  السيطرة  المصرية ، كتدعمت الصبلت التجارية  ) يحترـ رأل 

 الطالب ( ........................

 نكتب العكس.ماذا يحدث إذا :)ج(:

أكؿ  –حرؼ ( اقتبسوها من المصريين  22)  يخترعوا حركفًا أبجدية )   :لم يحدثجػػػ  لم يكتشف الفينيقيين األبجدية.    – 1

عدلها اإلغريق ثم أكرثوها للرماف  الذين نشركها فى بقية األقطار األكربية، كمنها خرجت األبجدية األكربية  –أبجدية فى العالم 

 دية الفينيقية كاف له الفضل األكبر فى نشر الوعى كالثقافة كالحضارة فى شتى أرجاء العالم. (.الحديثة. اكتشاؼ األبج

   : صوب ما تحته خطػ  )د(

 .السومريوفجػػػػ    البابليوفكاف أكؿ من سكن العراؽ قديمًا  –1

 -: برهن على صحة ما يأتى : السؤاؿ الثامن

دكلته حتى حدكد البحر المتوسط أهم أعماؿ ) حفظ   امتدته  -1  جػػػػ  .اؽ القديمللملك حمورابى أعماؿ عظيمة فى ببلد العر –1

 مادة (. 282أصدر مجموعة من القوانين عرفت باسمه  –بنى معبد لئلله مردكخ  –أعاد إعمار مدينة بابل ككسعها  –األمن ك النظاـ 

جود الفينيقيوف على ساحل محدد تحيط به الجباؿ من جػػػ كاف لو     .ساهمت الظركؼ فى اتجاق الفينيقيوف نحو البحر – 2

الشرؽ أثر  كاضح  فى  توجههم  نحو البحر طلبنا للرزؽ ، كقد ساعدهم على ذلك : مجموعة من المقومات تتمثل فيما يلى .  ) أ ( 

ريج  الساحلية المهيئة لنشأة توافر األخشاب الصالحة لبناء السفن ) ب ( موقع الببلد المتوسط بين الشرؽ كالغرب  ) ج ( كثرة تعا

 الموانئ.

كاهتموا بوجه عاـ بالنواحى االقتصادية التى تتواكب مع بيئتهم الطبيعية )  أ (    جػػ     .اهتم الفينيقيوف بالنواحى االقتصادية – 3  

 لصناعاتكثيرة من ا األرض المتاحة لهم كتحويل سفوح  جباؿ لبناف إلى مصاطب صالحة بالزراعة تفوؼ الفينيقيوف فى زراعة

ككانت التجارة هى المورد : نهض الفينينقيوف بالتجارة نهضة كبيرة حتى سيطركا على تجارة العالم البحرية آنذاؾ ،  التجارة،

 األساسى عندهم.

صناعة  الغزؿ  تفوؼ الفينيقيوف فى كثيرة من الصناعات  كمن أهمها :  ) أ (   جػػػ .  تفوؽ الفينيقيوف فى كثير من الصناعات – 4 

كالنسيج : من أمثلتها الصوؼ كالحرير  ) ب (  صناعة  الثياب المزخرفة  ) ج (  صناعة  الفخار التى تميزت بالدقة كاالنسجاـ كحسن 

 .الصناعات  المعدينة ) ھ (  .الذكؽ

بالتجارة نهضة كبيرة حتى سيطركا على التجارة : نهض الفينينقيوف      جػػػتعد  التجارة النشاط الرئيس للفينيقيين.           – 5

، ك أقيمت موانيهم عند الرؤكس الداخلية فى البحر ،  عندهم    ككانت التجارة هى المورد األساسىتجارة العالم البحرية آنذاؾ ، 

ثل : مصر ك ببلد ما حيث تأثر سكاف المدف الفينيقية بطبيعة موقعهم فأفادكا كثيرنا من النقل التجارل بين الدكؿ الكبرل القديمة م

 بين النهرين ك ببلد اليوناف.

.      جػػ   تفوؽ الفينيقيوف فى فن النحت  برعوا فى نحت التماثيل حيث صورا المعبودات تفوؽ الفينيقيوف فى فن النحت  – 6   

    .فى هيئة معبودات ذات صفة بشرية كيبدكا هذا كاضحنا فيما عثر عليه من توابيت رائعة النقوش

حرؼ  22كاف لفينيقيا فضل على الثقافة العالمية اخترعوا حركفًا أبجدية )     جػػ.     كاف لفينيقيا فضل على الثقافة العالمية – 7   

( اقتبسوا من الكتابة المصرية القديمة  أخذ اإلغريق عن الفينيقيين بعد أف  عدلوا فيها ، ثم أكرثورها للركماف الذين نشركها فى 

ر األكربية ، كمنها خرجت األبجدية األكربية  الحديثة . كالشك  أف اكتشاؼ األبجدية الفينيقية كاف له الفضل األكبر فى بقية األقطا

 نشر الوعى كالثقافة كالحضارة فى شتى أرجاء العالم.                                                          

تشابه الديانة  المصرية مع الفينيقية فى بعض  ) أ (   جػػ        .نيقية فى بعض الظواهرتشابه الديانة  المصرية مع الفي –8    

تصوير تلك الظواهر فى هيئة معبودات ذات  - 3تقديس قول الخصب ك النماء   - 2عبادة الظواهر الطبيعية   - 1الظواهر تتمثل فى

كضع الطعاـ كالشراب مع   - 2ظهر ذلك فى عادات الدفن  - 1: تأثر الفينيقيوف بأفكار المصريين ك معتقداتهم)ب( صفة بشرم 

 الكفاح بين الخير كالشر .  - 3المتوفى على كجود فكرة االعتقاد فى البعث كالحياة بعد الموت 
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أك ملك لكل مدينة حكومة خاصة بها يترأسها : :) أ ( حاكم   جػػػػ   .كاف نظاـ الحكم عند الفينيقيين ديمقراطيًا إلى حد ما - 9

الحكم كل من :  ب ( مجلس شيوخ كهم هيئة المشرعين )  ج ( مجلس  انت سلطته مقيدة ؛ إذ يساعدق  فىيحكمها بالوراثة ك ك

 .  نواب كهم طبقة األغنياء ) د ( الكهنة : كهم رجاؿ الدين الذين كاف لهم دكر فى إدارة دفة الحكم
 ..... ؟ما النتائج المترتبة على ...)أ( : الثامنالسؤاؿ 

 جػػػ   السيطرة على بابل ، ككونوا إمبراطوريةن عظيمة امتد نفوذها إلى الشاـ ك مصر.  .تكوبن أشور جيشنا كطنينا قوينا – 1

ؽ . ـ  ثم احتبللها 583فسقطت فى أيدل )احتبلؿ (  الفرس بقيادة ملكهم كورش عاـ   جػػ   .سقوط الدكلة البابلية الثانية – 2  

 ر ثم السلوقيوف ثم الركماف ك عادت مرة أخرل للفرس حتى الفتح العربى اإلسبلمى. اإلسكندر األكب

ساعد على أتصالها بالشرؽ كالغرب جعلها جسرنا لنقل التأثيرات  الثقافية     جػػ   .الموقع الجغرافى المتميز لببلد فينيقيا - 3

الشرؽ كالغرب  ) احتلت رأس المثلث الحضارل كضلعه    للحضارات فى العصور القديمة كالقياـ بدكر الوساطة التجارية بين

 األيمن ببلد العراؽ ك ضلعه األيسر كادل النيل )مصر ( ك القاعدة شبه الجزيرة العربية ) اليمن (.

ة آنذاؾ ، جػػ    نهض الفينينقيوف بالتجارة نهضة كبيرة حتى سيطركا على تجارة العالم البحري    .كجود موانئ  لمدف  فينيقيا – 4   

ككانت التجارة هى المورد األساسى عندهم ، ك أقيمت موانيهم عند الرؤكس الداخلية فى البحر ، حيث تأثر سكاف المدف الفينيقية 

  بطبيعة موقعهم فأفادكا كثيرنا من النقل التجارل بين الدكؿ الكبرل القديمة مثل : مصر ك ببلد ما بين النهرين ك ببلد اليوناف.       

ال شك أف اكتشاؼ األبجدية الفينيقية كاف له الفضل األكبر فى نشر الوعى كالثقافة    جػػػ         .اكتشاؼ األبجدية الفينيقية – 5    

 كالحضارة فى شتى أرجاء العالم.

 ة.جػ    أكسبها مناعة ضد الغزا      .احاطة مدينة صور بسور عظيم  - 6

نظاـ الهرـ المدرج فى بناء معابدها ) زاقورات (  أخذت ببلد العراؽ  جػػػ .       لعراؽ القديمالتواصل الفنى بين مصر ك ببلد ا – 7

فن رسم الحيوانات المجنحة ، ك استخداـ األختاـ مثل الختم الملكى للفرعوف المصرل حورمحب األسرة  أخذت مصر، كما 

 التاسعة عشر. 

ػػ  2ؽ . ـ  611أكؿ محاكلة للدكراف حوؿ قارة إفريقيا   - 1ترتب على:               جػػػػػ.         حوؿ قارة إفريقيارحلة نكاك  – 8

عرفت خيرات إفريقيا طريقها إلى العالم   - 4تنشيط تجارة مصر الخارجية ) برية ك بحرية (  -3ازداد النشاط التجارة مع إفريقيا  

 بها.الخارجى عن طريق مصر مما حصلوا عليه من الموانئ التى مركا 

 : ما الدركس المستفادة من ............ ؟ )ب(

 )سبق اإلجابة عليه(.  .التواصل بين الحضارة المصرية كحضارة ببلد العراؽ القديم - 1

التأثر كالتأثير المتبادؿ بين الحضارات )  التواصل السياسى ك العسكرل  التواصل االقتصادل "العبلقات التجارية "  – 1 - االجابة :   

نظاـ الهرـ المدرج فى بناء معابدها )  أخذت ببلد العراؽ  جػػػ مثالػػالتواصل  االجتماعى ك الدينى (. –التواصل الثقافى ك الفنى  –

صرل حورمحب فن رسم الحيوانات المجنحة ، ك استخداـ األختاـ مثل الختم الملكى للفرعوف الم أخذت مصرزاقورات ( ، كما 

 األسرة التاسعة عشر. 

 حدة الرابعةالو
 : السؤاؿ األكؿ : ضع كلمة ) صح ( أماـ العبارة الصحيحة ككلمة ) خطأ ( أماـ العبارة غير الصحيحة مع ذكر السبب فى الحالتين

) صح (  ينتخبوا مدل الحياة من المواطنين الذين بلغوا   جػػ   (      )   .ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ مدل الحياة فى إسبرطة– 1

 ا  ( كسلطته تشريع القوانين كمناقشتها.عامن  61)

) خطأ ( كقد انقسمت  األراضى الزراعية إلى إقطاعات كبيرة ، ك  ػػ  جػػ(     )     .كانت األرض فى ببلد اليوناف ملك للحاكم -2

 أراض لؤلفراد ، ك أراض للمراعى.

على النظاـ  إسبرطةجػػػ ) خطأ ( قامت الحياة فى    (     )     .لم تعرؼ اليوناف الوحدة إال على يد فيليب المقدكنى – 3

عاـ حتى سقطت فى القرف الرابع قبل الميبلد  211العسكرل الصارـ كمن خبلله تمكنت من السيطرة على ببلد اإلغريق لمدة 

 على يد المقدكنيين.

رغم من اختبلؼ النظم السياسية ك االجتماعية ) صح ( بال  جػػػ(    )       .كاف الدين هو القاسم المشترؾ بين المدف اليونانية – 4

بين كثير من المدف اليونانية ، إال أف  القاسم المشترؾ بينهما كاف فى الحياة الدينية ، ك آمن اليونانيوف بقول الطبيعة ك زعموا أف 

 .وس ( كبير اآللهة، ك ) زيلهة تقيم فوؽ قمة جبل األكليمبوسلكل منها إلهنا يوجهها ، ككانوا يعتقدكا أف أسرة اآل

على إعماؿ العقل فى كل  سقراطتقوـ فلسفة  ) أ (  ) خطأ ( جػػ )        (       .تقوـ فلسفة سقراط على الفكر التاريخى – 5

 : أسس مدرسة تعتمد على الفكر التاريخى كعلم األحياء.أرسطو  على الفكر التاريخى أرسطوتقوـ فلسفة ) ب( شئ ،

  عامنا(21)عمرق ؽ . ـ ، 332) صح (  عندما أخضع اإلسكندر مصر عاـ  جػػ (          )    .ق ثبلثوف سنةتوفى اإلسكندر كعمر –

 .ؽ . ـ ك تاركا كراءق مملكة كبيرة مترامية األطراؼ 323عندما توغل فى القارة اآلسيوية حتى كصل حدكد الهند ، توفى عاـ 

 جػػػ ) خطأ( قوة ك ازدهار من عهد ة من الضعف ك االنيهار.)      (  كانت المرحلة األكلى من حكم البطالمة تشهد حال-6

من  كانت المرحلة الثانية من حكم البطالمة تشهد حالة من الضعف ك االنيهار ----. الثالثاألكؿ إلى عهد بطلميوس  وس يمبطل

 .رابع  حتى نهاية عهد كليوباترا السابعةوس اليبطلم

 .وس الثالثيم( آخر حكاـ البطالمة العظاـ بطل جػػػ ) خطأ)         ( .وس الخامسيمـ بطلطالمة العظاآخر حكاـ الب –  7
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ق  إقطاعات عسكرية فى عهد ئلغريجػػػ ) خطأ ( كاف ل(        )   .كاف للمصريين إقطاعات عسكرية فى عهد البطالمة – 8

ة من اإلغريق ، كقاموا بمنحهم مساحات من األرض ، البطالمة : حيث  اعتمد البطالمة فى تكوين جيشهم على الجنود المرتزق

 .كقاموا بمنحهم مساحات كاسعة من األرض

 ) صح ( الذل ساعد على تطور علم الحيواف.    جػػػ (     )   .وس  الثانى حديقة حيواف باإلسكندريةيمأقاـ بطل– 9

) صح ( كلكن منذ عهد بطلميوس الرابع  تغيير الوضع    جػػػ        )          (  .ة يتعاملوف مع المصريين بالتعالىكاف  البطالم – 11

قليبلن ، ك أتخذت الدكلة فى أفساح المجاؿ أماـ المصريين ، لتولى كظائف  أعلى فأقبل المصريين على تعلم اللغة اليونانية ، كما 

 تشكلت منهم فئة المحاربين ، كما شغل المصريوف بعض الوظائف فى الجهاز اإلدارل. 

) صح ( شهد األدب ازدهارنا كبيرنا ، يطلق على األدب   جػػػ)          (  .يطلق على األدب اليونانى اسم األدب السكندرل  –11

 اليونانى اسم األدب السكندرل  ، كمن أعظم إنجازاتهم األدبية نشر مبلحم " هوميركس" كتاريخ " هيركدكت ".

قامت النظم االقتصادية ك المالية فى مصر )  صح(    جػػ(     )   .ت  االقتصاد فى مصرطبق البطالمة االحتكار على كل مجاال – 12

، كهذق يتطلب إقامة اقتصاد على أف  تلعب دكرنا مؤثرنا فى سياسات العالمقادرة لتكوين دكلة قوية على أهداؼ كضعها البطالمة 

 .احى الحياة االقتصاديةقول، فطبقوا نظاـ االحتكار، حيث كانت الدكلة تسيطر على أهم من

) صح ( بعد كفاة اإلسكندر لم يكن له كريث   جػػػ     (  )       .بطلميوس األكؿ بعد كفاة اإلسكندرأصبحت مصر من نصيب  – 13

ؽ . ـ ،  323المقدكنية فيما بينهم فيما يعرؼ بمؤتمر بابل عاـ  للعرش ، فاجتمع قادة جيشه فى بابل ك تقاسوا اإلمبراطورية

جديد  ؽ . ـ ، ك بدأت مصر فى عهد 315انت مصر من نصيب  )بطلميوس بن الجوس ( ، الذل اعلن نفسه ملكنا عليها عاـ فك

 .أطلق على دكلة البطالمة

جػػػ ) صح ( قسمت األراضى الزراعية بمصر فى عهد البطالمة         (         ).أرض الهبات منحها البطالمة لكبار الموظفين – 14

 .منحها البطالمة لكبار الموظفين ة أنواع منها أرض الهباتإلى خمس

) صح ( الذل كرثوق عن الملوؾ الفراعنة ك له كل  جػػػػػ    . )        ( كاف نظاـ الحكم البطلمى قائمًا على الحكم المطلق – 15

 السلطات ، يساعدق الحكم  فى كبير القضاة ك كزير المالية.
 جػػ    ) خطأ ( يتم اختيارهما باالنتخاب المباشر بواسطة الشعب     (       )  .ن خبلؿ مجلس الشيوخيتم انتخاب القنصلين م – 16

ـ قسمت 395فى عاـ  ) صح ( جػػػ        (      ) .انقسمت اإلمبراطورية الركمانية فى نهاية القرف الرابع الميبلدل - 17

براطورية الركمانية الغربية كعاصمتها ركما ،  كاإلمبراطورية الركمانية الشرقية  اإلمبراطورية الركمانية إلى قسمين كبيرين هما  اإلم

 كعاصمتها القسطنطينية.

 ا السلطاف العثمانى محمد الفاتح.) صح ( التى فتحه جػػػػ. )    (     كانت القسطنطينية عاصمة للدكلة البيزنطية ---

جػػ ) صح ( حيث كاف العامة يميلوف    (     )     .م فى اإلمبراطورية الركمانيةسيطرة الطبقة الثرية كاألرستقراطية على الحك – 18

 إلى انتخاب مرشحين ينتموف ألسر من األشراؼ ، كبالتالى استولوا على جميع المناصب.

قائمة فى ركما منذ  يةالفردالملكية جػػػ  ) صح ( كانت )         (       .كانت ملكية األرض الزراعية فردية فى ببلد الركماف – 19

أقدـ العصور ، يعمل بها جميع أفراد األسرة كعبيدها ، كقد أمتلكت الطبقة األرستقراطية مساحات كاسعة من األراضى الزراعية ، 

 كعمل عندهم أعداد كبيرة من العبيد.

أ( كانت التجارة  فى ركما فى  العصر جػػػ ) خط     (      )   .كانت التجارة فى العصر الملكى داخل المدف اإليطالية فقط – 21

 الملكى قاصرة على تبادؿ البضائع ك السلع  بين األقاليم الركمانية.

كجعلوها اللغة    البلتينيةاللغة  جػػػ     ) خطأ ( استخدـ الركماف       )        (.اللغة الرسمية للركماف اللغة اليونانية – 21

 فى بقية أنحاء ركما نتيجة التوسع الركمانى.الرسمية للركماف  ، كمن ثم انتشرت 

جػػػ  ) صح ( انتقل فن التصوير اإلغريقى إلى ركما بانتقاؿ       (    )      .التصوير الفنى عند الركماف تقليدنا للفن اإلغريقى – 22

 الرسامين اإلغريق إلى ركما عاصمة اإلمبراطورية.

ك تكونت من فى مصر لعليا جػػ  ) خطأ (  شكل الركماف الطبقة  ا        (       )  .شكل الركماف الطبقة الوسطى فى مصر – 23

 )أ( الوالى )ب(الجنود الركماف )ج( المواطنوف الركماف.

) صح ( فقد اقتصرت على نشر كشرح األعماؿ    جػػػ        (         ) .ضعفت الدراسات األدبية فى مصر فى العصر الركمانى – 24

                                                                          ديمة.األدبية الق

خطأ ( اهتموا بالصناعة كخاصة التى فيما يتعلق بالصناعات التى أتقنها ) جػػػ         (       ) .أهمل الركماف الصناعة – 25

 الزيوت كالعطور كالعقاقير الطبية " –الحلى  –األكانى  –كالخشبية  الزجاجية –النسيج  –المصريوف القددماء أياـ الفراعنة " البردل 

جػػػ ) صح ( إمداد ركما بالقمح البلزـ إلطعاـ (              )   .كانت مصر المورد الرئيس للقمح لئلمبراطورية الركمانية – 26

 .السكاف

جػػ ) صح ( اهتم الركماف بالتجارة       (      )   .مةالتجارة الداخلية بحرية تا ) تحت حكم الركماف ( مارس المصريوف  –27

الداخلية ، حيث مارس سكاف مصر التجارة الداخلية بكل حرية ، كاهتم الركماف بتحسين الطرؽ ك تمهيدها ، كما أعادكا حفر القناة 

 التى كانت تصل النيل بالبحر األحمر.
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جػػ ) صح ( كالتى انتقلت من خبللها الحضارة      (    )    .الركمافتمثل ببلد اإلغريق حلقة الوصل بين حضارة مصر ك  – 28

 المصرية إلى ببلد الركماف.

جػػ ) صح ( تأثر الركماف باإلغريق كالذين كانوا بدكرهم متأثرين )       (  .قدس الركماف األباطرة تقليدنا للفراعنة المصريين – 29

 باطرة الركماف نتيجة تأثرهم بظاهرة تقديس الفراعنة فى مصر القديمةبالحضارة المصرية لذلك قامت عبادات لبعض األ

عصر الدكلة : ) خطأ ( ترجع عبلقة مصر بببلد اليوناف إلى   جػػ      (    )    .بدأت عبلقة مصر باليوناف مع اإلسكندر األكبر – 31

 قطعة أثرية مصرية. 6111القديمة فى مصر فقد عثر فى جزيرة كريت على 

 جػػ ) خطأ ( اإلمبراطور هارياف.    (        )   .زار مصر فى القرف الثانى الميبلدل اإلمبراطور تراجاف – 31

) خطأ ( حيث كانوا ينتخبوف أسر من جػػػػػػ   )         (  .مانى فى الحكم فى العصر الجمهورلشارؾ عامة  الشعب الرك - 32

 نما ظل فى الواقع نظامًا أرستقراطيًا.إكلم يكن للعامة نصيبًا،   األشراؼ ك بالتالى استولوا على جميع المناصب
جػػ ) صح ( تأثر الفن اليونانى بالفن المصرل القديم خاصة         )       ( .كاف الفن المصرل القاعدة التى قاـ الفن اليونانى – 33

ينا  كما به من أعمدة دكرية ذات أصوؿ مصرية ، حيث فى مجاؿ العمارة ، كهو ماظهر فى قصر الملك  مينوس ك معبد البارثنوف بأث

 كاف الفن المصرل بمثابة القاعدة التى أقاـ عليها الفن اليونانى.

 –2فى معبد البارثيوف  - 1: ) صح ( يتضح ذلك جػػػػػ  . )         ( كاف الفن المصرل القاعدة التى قاـ عليها الفن اليونانى - 34

 دة دكرية ذات أصوؿ مصرية. قصر مينوس ك ما به من أعم

) صح (  كجدت  صورة على مقبرة  جػػػ       .)       (كجدت عبلقة بين مصر ك ببلد اليوناف تعود لعصر الملك تحتمس الثالث - 35

 لك.لث لوفد من تكريت يقدـ الجزية لمكزير الملك تحتمس الثا

   س:السؤاؿ الثانى : ) أ ( اختر االجابة الصحيحة من بين األقوا

 ( الجيش –مجلس الشيوخ  –الملكاف  –محور الحياة فى إسبرطة ............ ) الشرطة  – 1

 اإلسكندر ( –داركوف  – ركليسب –بلغت الديمقراطية ذركتها فى أثينا فى عهد ............. ) سولوف  - 2

 جوبيتر ( –ابيس سر – زيوس –كاف كبير األلهة فى أثينا المعبود ................ ) آموف  – 3

 سقراط ( –أفبلطوف  –الفارابى  –أرسطو أطلق العرب اسم المعلم األكؿ على الفيلسوؼ ............. )  – 4

 إيمحوتب (. – أبو قراط –بولينيوس  –من أشهر أطباء اإلغريق ............... ) هيركدكت  – 5

 (  ؽ . ـالرابع   -ؽ . ـ     الثالث –الثانى ؽ . ـ    –  . ـ ) األكؿ ؽ .................سقطت إسبرطة فى القرف - 6

 هبل (. –عشتار  – جوبيتر –) رع  ............أهم معبودات الركماف المعبود - 7

 منف ( –طيبة  – راقودة –أقاـ اإلسكندر األكبر مدينته الجديدة فى مصر مكاف قرية  ............... ) فاركس  – 8

 أشور ( – بابل –فارس  –ر اجتمع قادة جيشه فى مدينة ..............) دلهى بعد كفاة اإلسكند –9

 الرابع ( –الثالث  –الثانى  – ألكؿلقب بلقب  "المنقذ " الملك بطليموس ............ ) ا – 11

 ( الرابع –الث الث –الثانى  –بدأت مرحلة تدهور دكلة البطالمة بعد أف تولى الحكم بطليموس ............ )األكؿ  – 11

 الرمسيوـ ( –دفو إ –األقصر  –ما المعابد التى أنشأها البطالمة فى مصر معبد ............. ) الكرنك  - 12

 بطلميس ( –نقراطيس  – اإلسكندرية –أصبحت أكبر موانئ العالم فى عصر مدينة .............. ) دمياط  – 13

 هيركدكت (. –مانيتوف  –فيثاغورت  – قليدسدرسة اإلسكندرية  ........ ) إمن علماء الرياضيات الذين تعلموا فى م – 14

 ثيودكسيوس (. –أنطونيوف  – أكتيافيوس –) يوليوس قيصر   .............أكؿ إمبراطور ركمانى هو - 15
 بيل (. –سقراط  – أفبلطين –) أرسطو  ...........من فبلسفة مصر فى عصر الركماف - 16

 عبارات التالية بكلمات مناسبة:) ب ( أكمل ال

    ...  ركما...مدينة ) الغربية ( عاصمة اإلمبراطورية الركمانية  –1

 . ـ                                     ؽ 753............تأسست مدينة ركما عاـ  – 2 

 .أغسطس .............منح مجلس الشيوخ الركمانى أكتافيوس لقب – 3 

       أكتيوـ البحرية.  ...............فيوس على أنطونيوس ك كليوباترا فى معركةانتصر أكتا -4

  البربر.  .........سقطت اإلمبرطورية الركمانية الغربية على يد – 5

 .األشراؼ  ................حكم ركما فى القرف األكؿ الميبلدل طبقة – 6 

 ..البحر المتوسط..............عبر  تنتقل البضائع من داخل إفريقيا إلى إيطاليا – 7

 ..جوبيتر...........أشهر معبودات اإلمبراطورية الركمانية – 8 

 .مصر السفلى ك مصر الوسطىك مصر العليا .........ك...............ك..........قسم الركماف مصر إلى أقساـ إدارية كهى. - 9

  ـ.  164 ........فتح العرب المسلموف مصر عاـ -11

 .                              الوالى ...........كاف على رأس الهرـ االجتماعى فى مصر – 11 

 أفلوطين. ............من أشهر فبلسفة مصر فى العصر الركمانى الفليلسوؼ – 12 

 هالى بدكف مقابل.كهى أعماؿ تفرض على األ  الخدمات االلزامية " ......................إستحدث الركماف نظاـ  – 13

 التى كانت مصر مصدرق الوحيد فى العالم.  البردل  ............اهتم الركماف بصناعة – 14

 .كريت .........نقل اإلغريق الكثير من الحضارة المصرية عن طريق جزيرة –15
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 .هيركفيلوس .........من أهم علماء اإلسكندرية فى الطب – 16  

     نقراطيس.  ..........ة فى مصرأقدـ المدف اإلغريقي – 17

 .السرابيوـ ...........شيد اإلغريق باإلسكندرية معبد – 18

 القسطنطينية...........مدينة) الشرقية ( عاصمة اإلمبراطورية الركمانية  -19

  بالمفاهيم كالمصطلحات اآلتية ............ ؟السؤاؿ الثالث : ما المقصود 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمقصود بػػػ المفهوـ ـ 

 فى الحضارة  المصرية القديمة."فرعوف  "لقب فى اليوناف مثل لقب مينوس 1

سكاف ببلد اليوناف ك كريت ك قبرص ك المناطق المجاكرة ، ك أسسو حضارة كبيرة  إغريق 2

 فى ببلد اليوناف من بدأية القرف الثامن قبل الميبلد.

 .تقع شماؿ ببلد اليوناف نيا ببلد مقدك 3

  .تسيطر الدكلة على أهم مناحى الحياة االقتصادية احتكار 4

حضارة جديدة نشأت فى عهد اإلسكندر؛ تمزج بين مزايا حضارات الشرؽ العريقة ك  حضارة هلينستية 5

 الحضارة اإلغريقية.

)اسم حركب البيلوبونيز  6

المكاف الذل دارت فيه 

 الحرب(

أثينا ك إسبراطة أدت إلى ضعف المدف اليونانية إلى أف تمكن فيليب المقدكنى من قامت بين 

 فرض حكمه بالقوة  على ببلد اليوناف كلها؛  

تيعد من أعظم ما تركه اليونانيوف للفكر اإلنسانى؛ فقد أعملوا عقلولهم فى تحليل مشكبلت  الفسلفة 7

 .الحياة ك التعرؼ على أسرار الكوف

أقاـ اليونانيوف مبارات رياضية كاسعة النطاؽ تشترؾ فيها كل المدف اليونانية كذلك فى  كليمبيةااللعاب األ 8

 مدينة أكليمبيا

بعد كفاة اإلسكندر لم يكن له كريث للعرش، فاجتمع قادة جيشه فى بابل كتقاسموا  مؤتمر بابل  9

س سوريا ك سوق -اإلمبراطورية المقدكنية فكانت مصر من نصيب بطلميوس بن الجوس

 العراؽ ك انتجونس مقدكنيا.

من توحيد ديانة اليوناف ك مصر عبادة فى  كاحدة  باسم "بطلميوس األكؿ "تمكن  عبادة سرابيس 11

  سرابيس الذل أنشئ له معبد السرابيوـ فى اإلسكندرية.  

 

 شماؿ غرب إفريقيا.  حركب ركما مع قرطاجة انتهت بهزيمة قرطاجة ، كسيطرة ركما على  الحركب البونية 11

نظاـ قائم على فرد كاحد يجمع فى يدق كل  السلطات ، كيحكم مدل الحياة ك يورث  نظاـ ملكى 12

 .الحكم من بعدق

 .نظاـ حكم يقوـ على  أساس تقسيم السلطات ك توزيعها بين هيئات متعددة نظاـ جمهورل 13

تناد إلى قوانين معينة، ك يخضع له تركيز السلطات فى يد فرد كاحد دكف االس ديكتاتورية 14

 المحكوموف بدافع الخوؼ.

 .كيمثله تماثيل األباطرة الركماف كالنقوش التى زينت بها جدراف التوابيت فن الطبقة الحاكمة 15

الذل يتمثل فى آالؼ التماثيل الصغيرة كاألكانى الفخارية كالحجرية ك المعدينة التى  الفن الشعبى 16

حف ، كذلك كثرة الفسيفساء فى األرضيات بوجه خاص ، ك تمثل يزخر بها المتا

 مناظرها أشخاص ك حيوانات منها الحقيقية كمنها الخالية

فقد أصدر  اإلمبراطور دقلديانوس مرسومنا بهدـ  الكنائس ك حرؽ الكتب المقدسة ك  عصر الشهداء 17

ف من حركة إعداـ من يتبع التعاليم المسيحية : بسبب ما تعرض له  المصريو

اضطهاد مما دفع األقباط أف يخلدكف تاريخ شهدائهم فاتخذت الكنيسة القبطية فى 

 .ـ بدأية للتقويم القبطى284مصر عاـ 

 .فرضت )مصر تحت حكم الرماف( ماؿ تفرض على األهالى بدكف مقابلكهى أع نظاـ الخدمات اإللزامية 18

 .جنود يحارب من أجل الماؿ جنود مرتزقة  19

  ؤاؿ الرابع : بم تفسر...........................................؟الس

جػػػ   سميت بالحضارة المينوية : ألف كل ملوكها كانوا يحملوف لقب " مينوس " مثل   .سميت حضارة كريت بالحضارة المينوية -1

 لقب " فرعوف " فى الحضارة المصرية القديمة.
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جػػ كانت الديمقراطية فى أثينا ناقصة :  )أ ( جعلت الحقوؽ االنتخابية ك التشريعية قصة.        كانت الديمقراطية فى أثينا نا – 2

 لؤلحرار فقط  ك اليجوز للعبيد أك األجانب  االشتراؾ فيها  ) ب ( حرمت النساء من مباشرة حقوقهن السياسية ك التشريعية.

 طبيعة ببلد اليوناف الجغرافية.: لجػػػ           .برع اليونانيوف فى صناعة السفن – 3

سميت األلعاب األكليمبية بهذا االسم نسبة إلى مدينة أكليمبيا التى أقيمت بها   جػػ    . سميت األلعاب األكليمبية بهذا االسم - 4

 األلعاب األكليمبية .

)ب ( تكوف مركزنا لنشر الحضارة   تحمل اسمه " اإلسكندر " مثل عدة مدف أخرل أسسها  جػػ     .إنشاء مدينة اإلسكندرية – 5

 اإلغريقية فى العالم  ) ج ( تكوف قاعدة بحرية ، لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط.

جػػ كاف يتمتع بصفات حميدة ، النه أمر بإسقاط الضرائب المفركضة على األهالى   .لقب بطلميوس الثالث بلقب الصالح بالخٌير  – 6

 ة لهم حينما انخفض منسوب النيل عن مستواق ، ككاف محبنا للعلم كالثقافة.كفتح  صوامع الغبلؿ الحكومي

لم يتجاكز من  بطلميوس الرابع ػػ انهارت الببلد اقتصادينا بعدج    .انهارت الببلد اقتصادينا بعدد بطلميوس الرابع – 7 ترؾ طفبلن

الذل أدار الببلد من أجل مصالحه الشخصية ، فنهارت  –( بالوصاية على الملك الصغير  أجاثوكليسعمرق السابعة ، ك انفراد ،) 

 الببلد سياسينا ك اقتصادينا ، ك فقدت معظم أمبلكها الخارجية.

جػػػػ   ك أخذت الدكلة فى أفساح المجاؿ أماـ المصريين ، لتولى الوظائف فأقبل      .إقباؿ المصريين على تعلم اللغة اليونانية – 7

 ليونانية ، كما تشكلت منهم فئة المحاربين. المصريين على تعلم اللغة ا

جػػػ  ساعد النشاط الزراعى  كالصناعى على ركاج التجارة ، كالتى اهتم بها البطالمة       .اهتماـ البطالمة بالتجارة فى مصر  – 8

فأنشأكا الموانى التجارية على اهتمامنا كبيرنا ، كقد شجعهم على ذلك موقع مصر الجغرافى ، ككلع اليونانيوف بالنواحى التجارية ، 

 ساحل البحر المتوسط كاألحمر كأقاموا ترسانات ، لبناء السفن كبنوا المنارات إلرشادها ، كسكوا العملة ، لتسهيل التجارة.

لب جػػػػ لتكوين دكلة قوية قادرة على أف تلعب دكرنا مؤثرنا فى سياسات العالم ، كهذا يتط .طبق البطالمة نظاـ االحتكار – 9

 إقامة اقتصاد قول ، فطبقوا نظاـ االحتكار. 

جػ   حيث كاف العامة يميلوف إلى انتخاب حيث كاف العامة يميلوف إلى   .لم يكن النظاـ الجمهورل ديمقراطى بمعنى الكلمة – 11

ها كهكذا  لم يكن انتخاب مرشحين ينتموف ألسر من األشراؼ ، كبالتالى استولوا على جميع المناصب كلم يكن للعامة نصيب من

 النظاـ الجمهورل ديمقراطى بمعنى الكلمة ، كإنما ظل فى الواقع نظامنا أرستقراطينا.

جػػػ كقد انتهت من الوجود بفتح السلطاف العثمانى محمد الفاتح  .ـ 1453سقوط الدكلة البيزنطية ) الركمانية الشرقية (  – 11

 ـ. 1453مدينة القسطنطينية سنة 

جػػػ   ) أ ( هيمنة اإلدارة المركزية فى ركما على اإلمبراطورية فى     الركمانية. ةيشاط التجارل منذ قياـ اإلمبرطورالن ةاديز – 12

الداخل كالخارج  ) ب ( تأمين المبلحة البحرية بفضل قوة األسطوؿ الركمانى ) ج ( فتح أسواؽ جديدة فى إفريقيا كأسبانيا  ) د ( 

سة  كهكذا أصبح البحر المتوسط طريقنا داخلينا للربط بين الواليات الركمانية ، ككانت السفن إعطاء الفرصة لقرطاجة لممار

 التجارية الركمانية متقدمة بشكل كبير على السفن اليونانية.

ل جػػ انتشر فن التصوير عند الركماف يرجع ذلك إلى لحاجة المنزؿ الركمانى إلى تجمي  .فن التصوير عند الركمافزدهارا – 13

حوائطه من الداخل كاستخدـ النببلء الركماف المصورين اإلغريق فى تزيين جدراف قصورهم بالرسوـ الملونة لتنقل الطبيعة 

كالحياة من خارج المسكن إلى داخله ، كما اهتموا بزخرفة أرضيات الحجرات بلوحات من الفسيفساء الملوف التى تحمل مناظر 

 معبرة.

ككما حدث فى اليوناف قرر األرستقراطيوف سلب الملك سلطاته ك توزيعها عليه ك جػػػػ  .فى ركماسقوط النظاـ  الملكى  -  14

ؽ .ـ ك أعلنوا النظاـ الجمهورل. قاـ هذا النظاـ بعد الثورة على الملك تاركوينوس ؛ لعدـ 511بالفعل أسقطوا النظاـ الملك عاـ 

 إحساسه بمعاناة شعبه ك تعديه على التقاليد الركمانية.

 .نييحيسملل ةينيدلا ةيرحلا ىطعأ لذلا ك ـ313 ـاع فبليم .............. ـوسرم رادصإ مت -15

 جػػػػػ   لصد ك مقاكمة الفرس. .جلب المصريوف القدماء الجنود المرتزقة من اليوناف –16

 جػػػػػػ  بسبب النهضة الثقافية الكبرل فى القرف الخامس قبل الميبلد.كاف اليوناف فى حاجة ماسة للورؽ المصرل. – 17

 شيد المدينة فى المكاف الذل غرؽ  فيه صديقه أنطينوس.  جػػػػ  حيث أمر اإلمبراطور  هادريافإنشاء مدينة أنطنيوبوليس.  – 18

 : قارف بين ...........................................؟ ) أ (  السؤاؿ  الخامس

 قارف بين األدب المصرل القديم ك األدب اليونانى  من حيث : أهم  مظاهرق.؟  - 1

 كاألدب اليونانى األدب المصرل القديم المقارنة
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 أهم 

 مظاهرق

يعتبر األدب مرآة لحياة الشعوب ، كتعبيرنا صادقنا عن 

أفكارها ، كقد ترؾ المصرل القديم تراثنا أدبينا عظيمنا 

يرجع إلى عصر بناة األهراـ كقد سبقوا به األدب 

 قرننا. 25اإلغريقى بأكثر من 

: األدب الدينى تمثل فى : ) نصوص األهراـ ،  ألواف األدب

أدب القصة كالركاية  –كتاب الموتى  ( نصوص التوابيت ،  

 .األدب السياسى –الحكمة كالنصيحة أدب  –

الشعر كيعد  بالثراء كالتنوعتميز التراث األدبى اليونانى 

 أهم ما يمثل األدب عند اليوناف ، كانقسم  إلى شعر

مثل : اإللياذة كاألكديسيا للشاعر " هوميركس  المبلحم

الثقافى البطولى  " صاحب الفضل فى نشر التراث 

ك الذل يتضمن  الغنائىكالشعر لليوناف قديمنا ، 

الحماس ك الغزؿ ك الرثاء  كمن  أشهر شعرائه " 

 أرخليوخس ".

 التربية.؟ -قارف بين إسبرطة ك أثينا من حيث : نظاـ الحكم    - 2

 أثينا إسبرطة المقارنة

 ببلد اليوناف       )  نشأت داخل إقليم أتيكا. (  لصغيرة. (ببلد اليوناف   )  نشأت باندماج عدد من القرل ا الموقع

 عرفت بنظامها الديمقراطى.  النظاـ العسكرل الصارـ. نظاـ الحكم

كقد انعكس  هذا النظاـ العسكرل فى التربية  فى كافة  التربية

 مجاالت الحياة االجتماعية ك السياسية ك الثقافية ك الفكرية.

 

 ربية سلمية (تربية ديمقراطية ) ت

أصبحت أثينا رائدة ببلد اليوناف فى القرنين 

 الرابع ك الخامس ؽ . ـ فى  كافة المجاالت. 

 مدل قبوؿ المجتمع لها.؟ –قارف بين ) تشريعات ( قوانين حورمحب ك تشريعات سولوف ممن حيث البنود ك الحلوؿ   - 3

 تشريعات سولوف ) تشريعات ( قوانين حورمحب المقارنة

 نودالب

 الحلوؿ

لعبلج ما تفشى بين الموظفين من فساد  

كضعت لتحقيق االستقرار ، ك لمواجهة ما 

 كقع للفبلح من ظلم. 

تحديد  حد  –توفير فرص عمل للعامة  –تشجيع العمل ك اإلنتاج 

 أقصى للمصركفات على الحفبلت.

 

قبوؿ المجتمع 

 .لها

أعاد للببلد أمنها حقق االستقرار  الداخلى ، ف

 ستقرارها.ك ا

أخذ سولوف عهد على األثنيين ) أهل أثينا ( االلتزاـ بتطبيق 

 لمدة عشر سنوات. إصبلحاته

 قارف بين نظاـ الحكم الملكى ك نظاـ الحكم الجمهورل من حيث الشبه ك االختبلؼ.؟  -  4

 نظاـ الحكم الجمهورل نظاـ الحكم الملكى المقارنة

 .عضو 311" من تو مجلس الشيوخ "السنايتكوف   -1 الشبه

 

 .عضو 311من مجلس الشيوخ "السناتو " يتكوف  - 1

 

:  فى يدق السلطة العليا فى الشئوف  الملك -1  االختبلؼ

الدينية كالقضائية كالسياسية كالعسكرية كيحكم مدل 

  .الحياة

من الطبقة "السناتو " مجلس الشيوخ  - 2

 االرستقراطية كيعتبر استشارينا للملك.

: ينتخباف سنوينا كلمدة عاـ كاحد يتم  صبلفالقن -1

 اختيارهما باالنتخاب المباشر بواسطة الشعب.

عضو يدير  311من "السناتو "  مجلس الشيوخيتكوف  - 2

 شئوف الببلد السياسية كالتشريعية كاالقتصادية ك العسكرية.

 لحكم.؟قارف بين نظاـ الحكم الملكى ك نظاـ الحكم الجمهورل من حيث عناصر ا - 5

 المقارنة  نظاـ الحكم الملكى - نظاـ الحكم الجمهورل -

: هما اثناف من الحكاـ ينتخباف سنوينا ، ك لمدة  القنصبلف - 1

 عاـ كاحد يتم اختيارهما باالنتخاب المباشر بواسطة الشعب.

عضو من  311: يتكوف من  ( مجلس الشيوخ) السناتو -2

السياسية ك التشريعية ك الطبقة األرستقراطية كيدير شئوف الببلد 

 االقتصادية ك العسكرية. 

: تعد تطورنا للجمعية الشعبية ، ك تنعقد بناء  جمعية القبائل - 3

 على دعوة أحد نقباء العامة. 

: هم همزة الوصل بين الدكلة ك العامة ،  نقباء العامة - 4

 ك يبلغوف العامة بأكامر الحكومة يحملوف لحكاـ مشاكل العامة ، 

: فى يدق السلطة العليا فى الشئوف  الملك - 1

الدينية ك القضائية ك السياسية ك العسكرية ك 

 يحكم مدل الحياة.

: يتكوف من  مجلس الشيوخ ) السناتو ( - 2

عضو من الطبقة األرستقراطية ، ك يعد  311

 استشارينا للملك .

:كاف الشعب الركمانى  جمعية األحياء - 3

اندمجت لتصبح ثبلث حينا ؛ ثم  31ينقسم إلى 

أحياء ) مجلس شعبى ( يجتمع بأمر من الملك 

 لمناقشة أمور تهم الشعب. 

ناصر ع

 الحكم 

 قارف بين اإلمبراطورية الركمانية الشرقية ك اإلمبراطورية الركمانية الغربية من حيث : العاصمة ك أسباب السقوط ؟

 الركمانية الغربية اإلمبراطورية اإلمبراطورية الركمانية الشرقية المقارنة

 ركما القسطنطينية العاصمة
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 أسباب السقوط

 تاريخ السقوط

 .الفتح العثمانى على يد القائد محمد الفاتح

        ـ 1453

 على يد البربر

 ـ476

 

 -الى :تواصلت مصر حضارينا مع ببلد اليوناف ك الركماف ، أكمل مظاهر هذا التواصل فى الجدكؿ الت:  خامس ) ب ( ال السؤاؿ 

 أ ( مظاهر التواصل فى عصر القوة.                                             ب ( مظاهر التواصل فى عصر الضعف.

 مظاهر التواصل فى عصر القوة مظاهر التواصل فى عصر الضعف

عندما تمكن اإلسكندر األكبر ) أ (  -التواصل مع اليوناف : 

. ـ عمل على مزج  ؽ 332من االستيبلء على مصر عاـ 

الحضارة المصرية القديمة بالحضارة اليونانية فيما يعرؼ 

 بالحضارة الهلينستية.

إنشاء منارة اإلسكندرية ، إلرشاد السفن ، ككذلك ) ب (  

 إدخاؿ كسائل رل حديثة مثل الساقية  ك الطنبور.

 –عبادة إيزيس أنشاء معابد على الطراز الفرعونى 

التأثر  –يوناف فى عبادة سرابيس توحيد ديانتى مصر ك ال

 ك باألسلوب الفنى الفرعونى. –بالزل التقليدل  المصرل 

 

قطعة  6111عثر فى جزيرة كريت على ) أ (  التواصل مع اليوناف 

 .أثرية مصرية

تحتمس ”كما كجد كما كجد على جدراف مقبرة كزير الملك ) ب (  

يين يقدـ الجزية أحد ملوؾ الدكلة الحديثة كفد من الكرت "الثالث

 للملك.

جاء بعض اليونانيين إلى مصر فى " العصر المتأخر " كاشتغلوا  ) ج ( 

بالتجارة ك أسسو مدينة خاصة بهم على الطراز اإلغريقى سميت " 

ت نقراطيس " ، كما كفد إليها الفنانوف ك الصناع اليونانيوف ، حيث ارتق

 ة بها . يصناعة الزجاج ك األكانى الفخار

" فقد تم استخداـ اليونانيين كمرتزقة 26ت فى "عصر األسرة  تواطد

 فى الجيش المصرل.

تأثر الفن اليونانى بالفن المصرل القديم خاصة فى مجاؿ العمارة ، 

 كهو ماظهر فى قصر مينوس ك معبد البارثنوف بأثينا.

) أ( بدأ التدخل السياسى  –التواصل مع الركماف  : 

 البطالمة. للركماف عندما ضعفت دكلة 

لمصر كزيارته لمدينة "هادرياف ”) ب (  زيارة اإلمبراطور 

تشيد معبد   -تشيد مدينة " أنطينوبولس  -اإلسكندرية 

لآلله السكندرل " سرابيس " المعبود المصرل اإلغريقى 

كما تأثر النحت الركمانى   -أقامة المنشأت المعمارية  –

 عبادة سرابيس. –بالنحت المصرل 

 التبادؿ التجارل فيما بينهما. -ل مع الركماف  : التواص –

 

 

 

ن من : ن ك احدًا لكبل   السؤاؿ السادس :اذكر عمبل

 أهم األعماؿ الشخصية ـ

، ك أخذ يدعو "أغسطس  "كلد فى بيت لحم بفلسطين فى عهد اإلمبراطور الركمانى  عليه السبلـ  "عيسى"المسيح  1

 بلـ ك اإلخاء ك التسامح.لئليماف بالله الواحد ك المحبة ك الس

 "بينامين"أصدر خطاب أماف للبابا  – 2ـ641قائد الفتح العربى اإلسبلمى لمصر  - 1 "عمرك بن العاص"القائد  2

كقد أمر عمرك بن العاص باسترداد  - 3الذل كاف مختفيًا من االضطهاد الركمانى ، 

 .عليها الركـ خاصة فى اإلسكندريةجميع الكنائس التى استولى 

    4إسقاط الديوف  – 3  توفير فرص العمل للعامة  – 2   تشجيع العمل ك اإلنتاج - 1 حاكم أثينا(سولوف ) 3

تخلى عن الحكم بعد أف أخذ عهدًا على األثينيين بااللتزاـ بتطبيق إصبلحاته ك سافر  –

 إلى مصر  ليطلع على حضارتها ك يسفيد من إنجازاتها.

أقاـ معبد  - 2انضم إلى العامة كقاـ بإصبلحات اقتصادية ك تشريعية فى أثينا  - 1 حاكم أثينا(بركليس ) 4

بلغت الديمقراطية فى  – 3ؽ .ـ 447البارثنوف على قمة جبل األكركبوؿ فى عاـ 

ككاف مومنًا بأف التربية االجتماعية السليمة هى  - 4    أثينا ذركتها )قمتها( فى عهدق

 .السبيل الرتقاء الشعب األثينى

 عميد النحاتين فى اليوناف كصاحب تمثاؿ زيوس  )يعد كبير اآللهة فى أثينا(. فيدياس 5

 تقوـ فلسفته على إعماؿ العقل فى كل شئ. سقراط 6

 تتسم مدرسته بالطابع العلمى فى التفكير. أفبلطوف 7

المعلم.  تعتمد مدرسته على الفكر التاريخى ك علم األحياء، كقد أطلق عليه العرب أرسطو  8

 ألنه بحث فى علوـ كثير بجانب الفلسفة.؟بم تفسراألكؿ ؛ 

من أقواله ) مصر هبة  –3    لقب  أبى التاريخ –  2  صاحب كتاب تمحيص األخبار - 1 هيردكدت 9
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 المصريين أتقى األمم(.  -النيل 

كتاب ) فى ك أشهر ما كتبه  - 2أحد أعظم المؤرخين فى القرف الثانى ؽ .ـ  - 1 بوليبيوس 11

 التاريخ العاـ ( ك كتب كثيرًا عن مصر كخاصة فى العصر البطلمى.

 - 2زار مصر ك ألف كتاب الشهير ) الجغرافيا( ك يتكوف من سبعة عشر جزءنا ،ك  - 1 استرابوف 11

تحدث عن مصر فى الجزء السابع عشر منه.)من  أصل ركمانى ، صنف ضمن 

 باللغة اليونانية (.مؤرخى اليوناف؛ ألنهم كتبوا التاريخ 

 أشهر شعراء الشعر الغنائى  ) الحماس ك الغزؿ ك الرثاء (. أرخيلوخس 12

كاف مصر من نصيبه بعد موت   - 2ينتمى إلى أحد العائبلت  المقدكنية النبيلة، - 1 بطلميوس  )األكؿ (بن الجوس  13

رية ك المالية فى ككضع أسس النظم اإلدا - 4 أعلن نفسه ملكًا  - 3اإلسكندر األكبر 

كقاـ بإعادة تماثيل   - 7قدـ القرابيين لآللهة المصرية ،  - 6 لقب بالمنقذ. - 5مصر ك 

كحيد    -8  اآللهة المصرية التى  كاف الفرس قد استولوا عليها أثناء احتبلهم لمصر.

ئ  معبد أنشالذل   سرابيس اإللهباسم  كاحدةعبادة ديانتى اليوناف ك مصر فى  

 .يوـ باإلسكندريةالسراب

أحدث نهضة كبيرة فى شتى  - 2ابن بطلميوس  األكؿ ، تولى العرش بعد أبيه  - 1 بطلميوس الثانى 14

أصبحت مصر إمبراطورية كبيرة فى عهدق، ك   - 3المجاالت االقتصادية ك الثقافية حتى

يقيا شهد عهدق توجهًا كبيرًا نحو شبه الجزيرة العربية ك البحر األحمر ك أفر - 4

 .أقاـ حديقة الحيواف - 5ألهداؼ اقتصادية ك عسكرية ك سياسية.

ككاف يتمتع بصفات حميدة ، حيث لقب بالخير  - 2خلف كالدق بطلميوس الثانى ،  - 1 بطلميوس الثالث  15

كفتح صوامع الغبلؿ ك أمر بإسقاط الضرائب المفركضة على األهالى  - 3 أك الصالح؛ 

) ككاف محبًا للعلم ك الثقافة.  - 4 ف النيل عن مستواق ، حينما انخفض منسوب فيضا

صور نفسه مع زكجته على كاجهة معبد الكرنك باألقصر بالزل التقليدل المصرل ك 

 األسلوب الفنى الفرعونى، ك كذلك فعل البطالمة اآلخركف(.

 بدأية لمرحلة من التدهور لحكم البطالمة. بطلميوس الر ابع  16

ن لم يتجاكز عمرق السابعة  امسبطلميوس الخ 17  توفى بطلميوس الر ابع ، كترؾ طفبل

ببلدمن أدار ال - 2انفرد بالوصية على الملك الصغير ) بطلميوس الخامس (الذل   - 1 أجاثوكليس 18

ك فقدت  - 4فانهارات الببلد سياسيًا ك اقتصاديًا،  - 3  أجل تحقيق مصالحه الخاصة

 معظم أمبلكها الخارجية.

آخر ملوؾ البطالمة تولت العرش )مصر( مع أخيها بطلميوس الثالث عشر الذل   - 1 كليوباترا السابعة 19

بجوار أخيها األصغر بطلميوس الرابع  يوليوس قيصرأثناء حرب اإلسكندرية، فأجلسها 

كلكن سرعاف ما تخلصت منه؛ لتجلس ابنها من  يوليوس قيصر  معها . ك  - 2عشر ، 

 - 4. ثم  ماركوس أنطونيوستصبح مملكة على ركما. تحالفت مع كانت تخطط ل - 3

كعندما علمت  كليوباترا أف الحكم  - 5انتحر بعد هزيمته فى معركة أكتيوـ البحرية ، 

 البطالمى قد أنتهى قررت االنتحار؛ 

أكؿ   - 2خطا علم الفلك خطوات كاسعة على يد أريستارخوس الرياضى ، -1 العالم الفلكى أريستارخوس 21

 من قاـ بدراسات نسبية ألحجاـ الشمس ك القمر ك األرض.

 فى مجاؿ الهندسة الرياضية، "األصوؿ"كضع كتاب  إقليدس 21

 صاحب قانوف الطفو. أرشميدس 22

 اإلمبراطور الركمانى أكتافيوس 23

: بمعنى المهيب أك ) أغسطس

 (المبجل

فى معركة أكتيوـ البحرية  ) أنتصر على ماركوس أنطونيوس ك كليوباترا السابعة  - 1

لقبه السناتو بلقب أغسطس  – 3  أكؿ إ مبراطور الركمانية  - 2    سيطر على مصر (

حرص على كسب التأييد  – 5زاد النشاط التجارل  – 4    ) المهيب أك المبجل(

 الشعبى المستمر  ) إصدار جريدة يومية (

 .اف ، الذل خلد قصة تأسيس ركماأعظم شعراءالركم "أغسطس"عاش فى زمن  ڤرچيل  24

إف تاريخ مصر قصة محزنة من قصص االستغبلؿ الذل على قصر النظر، ك ”يقوؿ  ايدرس بل ) المؤرخ الغربى( 25

 “ينتهى حتمًا باالنتهار االقتصادل ك االجتماعى 

 أدخل المسيحية مصر. مرقس 26

ك " عليه السبلـ المسيح  "تعرض السيد – 2ر فى عهدق دخلت المسيحية مص - 1 “نيركف ”اإلمبراطور الركمانى   27

 .(نيركف ق)تبلميذق لبلضطهاد الركمانى ، بلغ حدق فى عهد

ك حرؽ الكتب المقدسسة كإعداـ من يتبع  - 2أصدر مرسوـ بهدـ الكنائس  - 1 اإلمبراطور الركمانى دقلديانوس 28
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 المسيحية فسمى عصرق  )بعصر الشهداء (. 

ك الذل أعطى الحرية “ مرسوـ ميبلف” اصدر مرسوـ التسامح مع المسيحيين  - 1 “قسطنطين”الركمانى  اإلمبراطور 29

 الدينية للمسيحيين.

 أصدر مرسومًا بإلغاء الوثنية ك االعتراؼ بالمسيحية ديانة رسمية للدكلة. “ثيودكسيوس” اإلمبراطور الركمانى  31

ب (  أقاـ معبد  لآلله السكندرل " سرابيس " )حدث عن مدينة اإلسكندرية أ (  ت) “هارياف”اإلمبراطور  الركمانى  31

 ج (  شيد مدينة " أنطينوبولس ")المعبود المصرل اإلغريقى 

من أشهر فبلسفة   ) مصر تحت حكم الركماف ( مصرل من أبناء أسيوط عاش فى  أفلوطين 32

 القرف الثالث الميبلدل.

 

  بلقة بين..................................؟ما الع ) أ (  السؤاؿ السابع :

أتاحت الحياة الديمقراطية فى أثينا حرية الفكر ك األبداع ، فتفوقت أثينا فى الفنوف ك جػػػػ             .الحرية ك اإلبداع الحضارل – 1

رنين الخامس ك الرابع قبل الميبلد فى اآلداب  كالعمارة ك ظهور الفبلسفة  ك المفكرين ، حتى أصبحت رائدة ببلد اليوناف فى الق

 كافة المجاالت) فبل يوجد إبداع فى غياب الحرية (.

 : مارأيك فى ..............................................؟)ب( 

 انطونيوس  – 4اكتافيوس   -3اجاثوكليس   – 2شخصية الملكة كليوباترا السابعة   - 1

 ة محزنة من قصص االستغبلؿ "  " إف تاريخ مصر الركمانى قص - 2

 لماذا توقع االنهيار ؟ –: كضح كصف الكاتب احتبلؿ مصر بالقصة المحزنة 

جػػ يحترـ رأل الطالب فى ضوء : إف تاريخ مصر الركمانى قصة محزنة من قصص االستغبلؿ  الذل يدؿ على قصر النظر ، ك  

اعتبار  –النظاـ اإلقطاعى  –استبداد الحكاـ  –الفساد  –ب  الخدمات اإللزامية ينتهى حتمنا باالنتهار االقتصادل ك االجتماعى.) الضرائ

 المصريين طبقة أقل (. 

 )مقومات مصر البشرية ك الطبيعية (  ." إف صانعى الزجاج باإلسكندرية كانت لديهم أسرار خاصة بهذق الصناعة -  3

على مادة معينة تصلح بوجه خاص لصناعة الزجاج  متعدد  يحترـ رأل الطالب فى ضوء : كما أف تربة مصر كانت تحتول 2جػ

 براعة صناعى الزجاج.  -األلواف  

يحترـ رأل الطالب فى ضوء : تعتبر الضرائب أهم ما   جػػػ   .نوع من الضرائب 211فرض الركماف على سكاف مصر أكثر من  – 4

الدقة لم نسمع عنه فى العالم القديم كله ، كذلك حتى  كاف يسعى إليه الركماف فى مصر ، كلذلك كضعوا نظاـ ضرائب فى منتهى

 يتمكنوا من تحصيل أية مبالغ من األهالى لتورد إلى الدكلة.

 : أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية :ثامنالسؤاؿ ال

كالعمارة ك ظهور الفبلسفة   جػػػ  فتفوقت أثينا فى الفنوف ك اآلداب   .أتاحت الحياة الديمقراطية فى أثينا حرية الفكر ك األبداع – 1

 ك المفكرين ، حتى أصبحت رائدة ببلد اليوناف فى القرنين الخامس ك الرابع قبل الميبلد فى كافة المجاالت.

جػػ الفلسفة اليونانية من أعظم ما تركه اإلغريق للفكر       .تيعد الفلسفة اليونانية من أعظم ما تركه اإلغريق للفكر اإلنسانى – 2

: ) أ ( سقراطالحياة ك التعرؼ على أسرار الكوف كمن أشهر فبلسفة اليوناف: فقد أعملوا عقولهم فى تحليل مشكبلت اإلنسانى ، 

 : تتسم مدرسته بالطابع العلمى فى التفكير.) ب ( أفبلطوفالتى تقوـ فلسفته على إعماؿ العقل فى كل شئ. 

األحياء    ، كقد أطلق عليه العرب المعلم األكؿ ، ألنه بحث فى : أسس مدرسة تعتمد على الفكر التاريخى كعلم  ) ج ( أرسطو 

 كثير من العلوـ إلى جانب الفلسفة.

جػػػ تطورت الكتابة التاريخية من شعر المبلحم إلى الكتابة التاريخية  : ظهور        .مؤرخين كبار كتبوا تاريخ اإلغريقظهور  – 3

: أحد أعظم  بوليبيوس) ب( : الذل لقب بأبى التاريخ    أ ( هيركدكت )مؤرخين كتبوا تاريخ اإلغريق ك من أشهر المؤرخين 

المؤرخين فى القرف الثانى ؽ . ـ ك أشهر ما كتبه كتاب ) فى التاريخ العاـ ( ككتب كثيرنا عن مصر  كخاصة فى عصر البطالمى    ) 

رافيا ( كيتكوف من سبعة عشر جزءنا ، ك تحدث ؽ . ـ ، ك ألف كتابه الشهير ) الجغ 21 – 25: زار مصر بين عامى  استرابوفج ( 

 عن مصر فى الجزء السابع عشر منه.

 –3   إسقاط الديوف –2  تشجيع العمل ك اإلنتاج  - 1    جػػػػ       . لحل األزمة االقتصادية فى أثينا سعت تشريعات سولوف - 4

عن الحكم بعد أف أخذعهدًا على األثنيين ) أهل تخلى   - 5تحديد  حد أقصى للمصركفات على الحفبلت.  –4    توفير فرص العمل

 أثينا ( االلتزاـ بتطبيق إصبلحاته لمدة عشر سنوات .

أهم ما يمثل األدب عند اليوناف ك انقسم إلى  شعر  الشعركيعد    جػػ       .يتميز التراث األدبى اليونانى بالثراء ك التنوع – 5

سيا  ( صاحب الفضل فى نشر التراث  الثقافى البطولى لليوناف قديمنا ،  ك الشعر ) هيوميركس صاحب اإللياذة ك األكدي لمبلحما

 ، ك الذل يتضمن الحماس ك الغزؿ ك الرثاء )  أرخيلوخس (. الغنائى

، جػػ  تيعد المعابد من أهم مظاهر النشاط المعمارل اليونانى        .مارل اإلغريقىتيعد المعابد من أهم  مظاهر النشاط المع  -6

" الذل أقامه معبد البارثنوف ك كانت بسيطة فى بدأية األمر ، ك أخذت تتطور حتى كصلت إلى مستول رفيع ، كمن أشهر المعابد " 

 ؽ . ـ ، لعبادة اإللهة أثينا ك الذل يعد قمة تطور العمارة اليونانية.  447الزعيم  " بركليس " على قمة " األكركبوؿ " فى عاـ 
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هو المتحكم فى كل  المخحيث توصل اليوناف إلى أف جػػػ   .العصر الذهنى ألثينا  خاصة فى مجاؿ الطب تقدـ العلوـ فى – 7

يضخ الدـ فى الشرايين ، كمن أشهر أطباء اإلغريق "أبو قراط "ككاف يطلق عليه أبو  القلبأعضاء الجسم  ك مركز اإلحساس ، ك 

 الطب.

) أ (  أظهر كالءق للمعبودات المصرية كعلى رأسها        جػػػ     .ا من الثورة عليهاستطاع اإلسكندر بذكائه إرضاء الشعب خوفن  – 8

 ) ج ( أبقى على النظم اإلدارية المصرية.     ) ب ( عامل المصريين معاملة حسنة    " آموف " 

لذل كرثوق عن الملوؾ الفراعنه ، حكم البطالمة مصر من خبلؿ الحكم الملكى ا    جػػػ   حكم البطالمة مصر حكمنا مطلقنا.  – 9   

القائم على حق الملك فى تملك كل شئ فى مصر ، كله كل السلطات التشريعية  كالتنفيذية  كالقضائية  كالدينية  ، كيساعدق فى 

 الحكم كزير المالية ، ككبير القضاة.  

ا الركيزة األكلى لبلقتصاد المصرل ، اهتم البطالمة بالزراعة  باعتباره   جػػ       .(ةعارزلا ؿاجمب) اهتم البطالمة بالزراعة – 11

) ب ( استصبلح    ) أ ( إصبلح نظم الرل كشق القنوات  ك إقامة الجسور    ككجهوا  إليها اهتمامنا كبيرنا . كسائل النهوض بالزراعة

عنا جديدة من الفواكة ) ) ج ( اهتموا بزراعة محصوؿ القمح كالشعير كاستقدموا أنوا    كسائل الرل الحديثة مثل الساقية  كالطنبور 

اتبعوا نظاـ الدكرة ) ھ  (      ) د ( استصبلح مساحات كبيرة من األراضى الزراعية     التين ك العنب ك الركماف كالمشمش (

 الزراعية للحفاظ على جودة األرض كخصوبتها.                

لذلك اتسمت سياستهم الدينية بشكل عاـ بالتسامح الدينى     جػػػ       .أدرؾ البطالمة أهمية الدين لدل الشعب المصرل –11

بتقديم القرابين لآللهة المصرية فور دخوله مصر ،  فقد بادر بطلميوس األكؿكحرصوا على إظهار احترامهم للديانة المصرية ،  ) أ ( 

) ب ( كما اهتموا   ها أثناء احتبللهم لمصر كما فعل اإلسكندر ، كقاـ بإعادة تماثيل اآللهة المصرية التى كاف الفرس قد استولوا علي

) ج ( صور البطالمة أنفسهم بمبلبس  الملوؾ الفراعنة يقدموف    بإنشاء العديد من المعابد المصرية مثل : معبد إدفو كمعابد فيلة

 القرابين لآللهة المصرية.                    

كقد تأثر اليونانيوف فى مصر بالعبادات المصرية ، كأخذكا يشبهوف اآللهة    ػػجػ   .  تأثر البطالمة بالمعبودات المصرية – 12    

 المصرية بآلهتهم.

بفضل قوة تأمين المبلحة البحرية ( )أ      جػػ  .   أصبح البحر المتوسط طريق داخلى يربط بين الواليات الركمانية  - 13

لممارسة نشاطها إعطاء الفرصة لقرطاجة )ج (     كأسبانيا إفريقيافتح أسواؽ جديدة فى  )ب(   .   األسطوؿ الركمانى

كبسقوط سوريا كمصر فى أيدل )د (   التجارل من جديد كهكذا أصبح البحر المتوسط طريقنا للربط بين الواليات الركمانية  

ه اإلمبرطورية الركمانية من الركماف أصبحت ركما سيدة العالم القديم ببل منازع ، ك أصبح البحر المتوسط بحيرة ركمانية تحيط ب

 كل الجهات.

تسامح الركماف مع المعبودات األجنبية السماح بإقامة المعابد لها مثل   جػػ         .تسامح الركماف مع المعبودات األجنبية – 14

 إيزيس ك أكزكريس عند المصريين.

ؽ . ـ  ك دخلت فى حركب مع جيرانها فى 753ت ركما    تأسس    جػػ      .بذؿ الركماف جهودنا جبارة لتكوين دكلتهم القوية –15

ك انتهت  "" الحركب البونية  - 1      شبه الجزيرة اإليطالية  حركب طويلة مع قرطاجة  كاستمرت لمدة مائة عاـ عرفت باسم

إلى كالية ركمانية ك ) تحويل مقدكنيا  حركب ركما مع مقدكنيا - 2      شماؿ غرب إفريقيا. بهزيمة قرطاجة لتسيطر ركما على

) تحويل سورية ك مصر إلى كاليات ركمانية ( ك بسقوط سوريا ك مصر أصبحت ركما  ركما مع الشرؽحركب  - 3     بعدها اليوناف 

 .، ك أصبح البحر المتوسط بحيرة ركمانية تحيط به اإلمبراطورية الركمانية من كل الجهات سيدة العالم القديمة ببل منازع

حيث كاف العامة يميلوف إلى انتخاب مرشحين ينتموف ألسر من األشراؼ    جػػ      .لنظاـ الجمهورل على األرستقراطيةقاـ ا – 16

كبالتالى استولوا على جميع المناصب كلم يكن للعامة نصيب منها كهكذا لم يكن النظاـ الجمهورل فى ركما ديقراطينا بمعنى 

 ستقراطينا.الكلمة ، كإنما ظل فى الواقع نظامنا أر

إغريق المدف  - 1} فليوناا) أ (    جػػ      .تمتع اليوناف كاليهود ببعض االمتيازات الواسعة فى ظل الحكم الركمانى لمصر – 17

     {كسكنوا المدف األربعة شكلوا الطبقة الوسطى ، حيث تمتعوا ببعض االمتيازات كأهمها أنهم لم يدفعوا ضريبة الرأس   :األربعة

يشغلوف المناصب قاليم ،ك يعملوف بالتجارة ك األعماؿ المصرفية ك:كانو اينتشركف فى عواصم األغريق فى الريف المصرل اإل 2 }

 كانوا أصحاب رؤكس أمواؿ كيعلموف فى التجارة كالبنوؾ كالمراباة. (  اليهود)   ) ب (      {العامة

جػػػ حيث كانت اإلدارة الركمانية ترسل ممثلين لها مع السفن     .مبلن أشرؽ الركماف على التجارة الخارجية لمصر إشرافنا كا – 18

 التجارية فى البحر المتوسط  ك األحمر.

يرجع ذلك ألهمية موقع مصر الجغرافى فى ملتقى قارات     جػػ   .مميز فى اإلمبراطورية الركمانية تمتعت مصر بمركز – 19

من الناحية دلل اؾ ، باألضافة  إلى إمداد ركما بالقمح البلزـ إلطعاـ السكاف ) العالم القديم ك المتحكم فى طرؽ التجارة آنذ

:قرر اإلمبراطور أغسطس أف يكوف حاكم مصر يتبعه مباشرة ، ك يتلقى األكامر منه ، ك أف يكوف من طبقة الفراساف  السياسية

 إال بإذف من اإلمبراطور مباشرة .   الموالية له ك ذات الكفاءة ، ك حظر على أل شخص من طبقة السناتو دخوؿ مصر

) أ ( استخدموا نظاـ األحصاء السكانى   )ب (     جػػػ        .ئب لم يسمع عنه فى العالم القديمكضع الركماف نظامنا للضرا –21

 ف مقابل.، كهى أعماؿ تفرض على األهالى بدك "نظاـ الخدمات اإللزامية"نوع من الضرائب ) ج (  استحدثوا  211فرض أكثر من 
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كضعوا نظاـ  تمكنوا من )ب (    عانى المصريوف من االضطهاد الدينى )أ (  جػػ        .عانى المصريوف من ظلم الركماف –21

نوع من  211(  فرض أكثر من  2( استخدموا نظاـ األحصاء السكانى   1تحصيل أية مبالغ مالية من األهالى لتورد إلى الدكلة 

 ا نظاـ الخدمات اإللزامية ، كهى أعماؿ تفرض على األهالى بدكف مقابل.  (  استحدثو 3الضرائب  

جػػػ   فقد دمر الركماف المدينة عدة مرات    .لم يدـ ازدهار منشات اإلسكندرية الثقافية كالعلمية طويبلن فى العصرالركمانى  –22

 بما فيها دار العلم كالمكتبة نتيجة لقياـ ثورات  كاضطرابات بها .

الوالى :  -1جػػ    تمتعت طبقة الركماف بامتيازات مالية كقانونية ما يلى :      .تمتعت طبقة الركماف بامتيازات مالية كقانونية – 23

:هم جنود الحاميات  الجنود الركماف - 2كاف على رأس الهرـ االجتماعى ، ك يقيم فى اإلسكندرية .ك يسعد حكاـ المديريات   

: الذين قدموا إلى مصر ؛ للتجارة نظرنا لغناهم  المواطنوف الركماف - 3ى مصر ك تضم الفرساف ك المشاة الركمانية التى عاشت ف

 االقتصادل.

: ) أ ( جزيرة كريت : كالتى   بطريق مباشرجػػ           .اتصلت مصر بحضارة اليوناف ك الركماف بطريق مباشر ك غير مباشر - 24

مظاهر حضارتها المتأثرة  بالحضارة المصرية )  ب ( ببلد اليوناف : كالتى انتقلت من خبللها  غزاها اإلغريق ك أخذكا الكثير من

) أ ( ببلد فينيقيا : حيث نقل الفينيقيوف الحضارة المصرية للببلد المجاكرة كمنها ببلد اإلغريق المصرية  غير مباشرالحضارة بطريق  

 إلى ببلد الركماف.

جػػ   جاء بعض اليونانيين إلى مصر فى " العصر المتأخر " كاشتغلوا       .مصر بالعمل بالتجارةتأثر الفن اليونانى فى  – 25

 بالتجارة ك أسسو مدينة " نقراطيس " كفد إليها الفنانوف ك الصناع اليونانيوف ، حيث ارتقت صناعة الزجاج ك األكانى الفخارية بها.

جػػػ جاء بعض اليونانيين إلى مصر فى " العصر المتأخر " كاشتغلوا  بالتجارة ك    .  جاء بعض اليونانيين للعمل بالتجارة – 26

أسسو مدينة خاصة بهم على الطراز اإلغريقى سميت " نقراطيس " ، كما كفد إليها الفنانوف ك الصناع اليونانيوف ، حيث ارتقت 

 ارية به.صناعة الزجاج ك األكانى الفخ

كانت البيئة العلمية الراقية التى توافرت فى اإلسكندرية    جػػ  .     كاف لمكتبة اإلسكندرية دكر عظيم فى التواصل الحضارل – 27

، سببنا فى االتقاء بالعلوـ  ك الفكر الفلسفى  ك اإلبداعى  األدبى الذل ةالمكتبة الكبرل برعاية البطالم حيث تأسست دار العلم ك

 فيه علماء اإلسكندرية على اختبلؼ أصولهم. شارؾ

) كاف  أراضى الملك -1انقسمت إلى خمسة أنواع  :  جػػػػ .    انقسمت ملكية األرض  فى مصر البطلمية إلى أنواع متعددة - 28

 إقطاعات عسكريةضى أرا – 3تمتلكها الملوؾ ك يمنحونها ) للمعابد ك الكهنة (  المقدسةاألراضى  – 2يمتلكها الملوؾ الفراعنة ( 

 اعتمد البطالمة فى تكوين جيشهم على الجنود المرتزقة من اإلغريق ، كقاموا بمنحهم مساحات من األرض.

 –تخصص للمدف التى كانت تتمتع بوضع المدينة الدكلة ) نقراطيس  المدفأراضى  -5للكبار الموظفين   الهباتأراضى  – 4  

 بطلميس (. –اإلسكندرية 

جػػػ حكم البطالمة مصر من خبلؿ الحكم الملكى الذل كرثوق عن الملوؾ الفراعنه      كم البطالمة مصر حكمنا مطلقنا. ح –29      

، القائم على حق الملك فى تملك كل شئ فى مصر ، كله كل السلطات التشريعية  كالتنفيذية  كالقضائية  كالدينية  ، كيساعدق فى 

 اة.  الحكم كزير المالية ، ككبير القض

جػػ بعد كفاة اإلسكندر لم يكن له كريث للعرش ، فاجتمع قادة جيشه فى بابل ك تقاسوا       . كفاة اإلسكندر األكبر - 31

ؽ . ـ ، فكانت مصر من نصيب  )بطلميوس بن الجوس ( ،  323اإلمبراطورية المقدكنية فيما بينهم فيما يعرؼ بمؤتمر بابل عاـ 

ؽ . ـ ، ك بدأت مصر فى عهد جديد أطلق عليه دكلة البطالمة ك) سليوقس أخذ سوريا ك  315ا عاـ الذل اعلن نفسه ملكنا عليه

 العراؽ ( ، ك ببلد مقدكنيا من نصيب انتيجونس.

 : ما النتائج المترتبة على ........ ؟تاسعالسؤاؿ ال

ستقراطى الذل امتلك كافة الموارد االقتصادية فى النظاـ األر   جػػ          .سيطرة النظاـ األرستقراطى على الحكم فى أثينا – 1

، كهو ما أدل إلى النظاـ فقاـ ببعض الحلوؿ لترضيهمالمدينة مما أدل إلى زيادة الفقر ، كبدأ السكاف يقوموف بثورة ضد هذا 

 تطور نظاـ الحكم إلى الديمقراطية فى أثينا.

احت الحياة الديمقراطية فى أثينا حرية الفكر ك األبداع ، فتفوقت أثينا فى جػػ أت  .سيطرة ركح الديمقراطية على الحياة فى أثينا – 2

الفنوف ك اآلداب  كالعمارة ك ظهور الفبلسفة  ك المفكرين ، حتى أصبحت رائدة ببلد اليوناف فى القرنين الخامس ك الرابع قبل 

 الميبلد فى كافة المجاالت.

ضعف المدف اليونانية إلى أف تمكن فيليب الثانى المقدكنى من فرض حكمه   جػػػ        .ؽ . ـ 441قياـ حركب البيلوبونيز  – 3

بالقوة على  ببلد اليوناف كلها ، ك حاكؿ إقناعهم  بتوحيد الصف تحت رايته لمواجهة الفرس ، كبعد كفاته خلفه ابنه اإلسكندر األكبر 

 ك سوريا  ليكوف إمبرطورية يونانية.كهزـ الفرس فى آسيا الصغرل ، ثم اتجه إلى الشرؽ لسيطر على مصر 

 جػػػ الذل أدل إلى اختبلؼ نشاط السكاف فيها ك مستوياتهم االجتماعية.    .التنوع الجغرافى فى أثينا –  4

بعد كفاة اإلسكندر لم يكن له كريث للعرش ، فاجتمع قادة جيشه فى بابل ك تقاسوا   جػػ    .      كفاة اإلسكندر األكبر – 5

ؽ . ـ ، فكانت مصر من نصيب  )بطلميوس بن الجوس ( ،  323عاـ  بمؤتمر بابلطورية المقدكنية فيما بينهم فيما يعرؼ اإلمبرا

 ؽ . ـ ، ك بدأت مصر فى عهد جديد أطلق عليه دكلة البطالمة. 315عليها عاـ  الذل اعلن نفسه ملكنا

كحاليفها أنطونيوس ، كانتحرهما بعد الهزيمة ، كأصبحت مصر تحت جػػ هزيمة كليوباترا      .ؽ . ـ 31معركة أكتيوـ البحرية  – 6

 الحكم الركمانى.
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أظهر البطالمة اهتمامنا كبيرنا بالعلم ، مما جعل اإلسكندرية تحتل مركز الصدارة     جػػػػ          .إنشاء مكتبة اإلسكندرية – 7

، كاف له أبعد األثر فى اجتذاب العلماء كالدارسين من شتى أرجاء  كتتفوؽ على أثينا ، كمما شك فيه أف إنشاء دار العلم  كالمكتبة

 العالم فى مختلف العلوـ.

 جعل مدينة اإلسكندرية تحتل مكانة الصدارة ك تتفوؼ على أثينا. جػػػ    .     اهتماـ البطالمة اهتمامنا كبيرن بالعلم -8

توصل علماؤها إلى معرفة الكثير من الحقائق ك المبادلء ) نظرية   جػػػػػ    .      اهتماـ بجامعة اإلسكندرية بالجغرافيا – 9

 ك قياس محيط الكرة األرضية ( . –دكراف األرض حوؿ الشمس 

شهد األدب ازدهارنأ كبيرنا  فى   جػػػػ  .        أطلق على األدب اليونانى )مصر تحت حكم البطالمة ( األدب السكندرل – 11

 ازاتهم األدبية نشر مبلمح "هوميركس "ك تاريخ "هيركدكت ".اإلسكندرية ، كمن أعظم إنج

 انتهت بهزيمة قرطاجة ، كسيطرة ركما على  شماؿ غرب إفريقيا.  جػػػ          الحركب البونية.  – 11

ة ك جػػػػ كاف يدير شئوف الببلد السياسية ك التشريعية ك االقتصادي    . سيطرة مجلس الشيوخ على النظاـ الجمهورل – 12

 العسكرية.

تأثر الركماف باإلغريق كالذين كانوا بدكرهم متأثرين بالحضارة   - 1 جػػػ          اتصاؿ مصر بالركماف من الناحية الدينية.  – 13

المصرية لذلك قامت عبادات لبعض األباطرة الركماف نتيجة تأثرهم بظاهرة تقديس الفراعنة فى مصر القديمة فقد أخذ الركماف 

ك انتقلت إلى ركما عبادة بعض المعبودات المصرية القديمة مثل " سرابيس "   - 2   غريق الكثير من معتقداتهم الدينية ،عن اإل

كذلك قامت عبادات  - 4ك أقاموا لهما المعابد الدينية ،  - 3  المعبود المصرل اإلغريقى ، ك إيزيس المعبودة المصرية العالمية ، 

 يجة تأثرهم تقديس الفراعنة فى مصر القديمة.لبعض األباطرة الركماف نت

) أ (  تحدث عن مدينة اإلسكندرية   ) ب (  أقاـ معبد  لآلله السكندرل "    جػػ   .       زيارة اإلمبراطور هارياف لمصر  – 14

 سرابيس " المعبود المصرل اإلغريقى  ) ج (  شيد مدينة " أنطينوبولس ".

جاء بعض اليونانيين إلى مصر    جػػ             .بين مصر ك اليوناف فى العصور القديمة ) الفراعنة (قوة العبلقات التجارية  – 15

فى " العصر المتأخر " كاشتغلوا  بالتجارة ك أسسو مدينة خاصة بهم على الطراز اإلغريقى سميت " نقراطيس " ، كما كفد إليها 

 الزجاج ك األكانى الفخارية بها. الفنانوف ك الصناع اليونانيوف ، حيث ارتقت صناعة
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