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 الصف األول الثانوى                                   

 المادة : تاريخ                       

 حل نماذج الكتاب المدرسى

 : و تقديم  إعداد                       

    جودة ابو العال األستاذة سيدة                

                              
      

 :اختر االجابة الصحيحة من بين األقواس ) أ ( السؤال األول 

 كتابات الشعراء (  –كتابات الفالسفة  –األساطير  –لنقوش ا المصادر األولية لدراسة الحضارات ) – 0  

 (  إيزيس و أوزوريس –ا ياأللياذة و األوديس –بعل  –األساطير الدينية فى مصر أسطورة  ) الطوفان  – 2 

 (  أرسطو –المسعودى  –جمال حمدان  –صاحب كتاب شخصية مصر ) مانيتون  - 3 

 ( بغداد –قرطاجة  –القسطنطينية  –روما تبدأ العصور الوسطى من سقوط مدينة )  - 4

 األساطير (  –النقود  –آلثار ا –لدراسة الحضارات  ) النقوش  رئيس ر الدالمص  - 5  

 الكنعانيون ( –اآلشوريون  –البابليون  –ن سومريوأول الشعوب التى سكنت العراق ) ال -6  

 ثيودوسيوس ( –أنطونيون  – أكتيافيوس –أول إمبراطور رومانى هو  ) يوليوس قيصر  – 7  

 (  أبو سمبل –منتوحتب الثانى  –حتشبسوت  –ما  معابد اآللهة فى مصر  معبد ) الرمسيوم  – 8  

 بيل ( –سقراط  –فالطين أ –من فالسفة مصر فى عصر الرومان ) أرسطو  – 9  

 ( أسب –مصر القديمة  –اليونان  – العراق القديمتمثال الثور المجنح من روائع النحت فى بالد )  -01  

 المعاصرة ( –الحديثة  –الوسطى  – ديمةلقم ) ا476نتهت العصور ............ بسقوط اإلمبراطورية الرومانية ا – 00  

 المتأخر ( –الحديثة  –الوسطى  – ديمةقلظهر منصب الوزير فى عصر الدولة   )ا – 02  

 (  الرابع   ق . م  -  الثالث  ق . م   –  . م  الثانى ق – سقطت إسبرطة فى القرن ) األول ق . م  – 03 

 الرعي (  – لتجارةا –الصناعة  –كانت التجارة الحرفة الرئيسة  للفينيقيين ) الزراعة  – 04  

 هبل (  –عشتار  – جوبيتر –أهم معبودات الرومان المعبود ) رع  – 05  

 المتأخر ( – الحديثة –الوسطى  –الفديمة عرفت مصر الجيش النظامى فى عصر الدولة  ) – 06  

 ( رابع ال  -الثالث  –ثانى ال –بدأت دولة البطالمة فى الضعف مع حكم بطلميوس  ) األول  – 07   

 العربية (  –الالتينية  –الفيننيقية  –أول أبجدية  عرفها العالم األبجدية ) الفرعونية  – 08   

العبارة غير الصحيحة مع ذكر السبب فى  ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحيحة وكلمة ) خطأ ( أمام) ب (   

 : الحالتين
( أقامت عالقات تجارية بسبب  الموقع الجغرافى  الذى جعلها حلقة التوصل بين  (كانت بالد العرب تعيش فى عزلة عن العالم ) خطأ  -0  

 مصر و القاعدة شبه الجزيرة العربية (  ر) المثلث الحضارى قمته فينيقيا و ضلعه األيمن بالد العراق و ضلعه األيس الشرق و الغرب

عقب و فاة اإلسكندر  عقد مؤتمر بابل لتقسيم إمبراطورية أصبحت مصر  من نصيب بطلميوس بعد وفاة اإلسكندر األكبر ) صح (  – 2    

 ق . م  315الذى اعلن نفسه ملكا على مصر عام اإلسكندر  فكانت مصر من نصيب بطلميوس 

 قصر مينوس  –صرى القاعدة التى قام عليها الفن اليونانى ) صح ( يتضح ذلك فى معبد البارثيون كان الفن الم – 3   

 أقامت عالقات تجارية  –أقامت مصر عالقات قوية مع شمال السودان ) صح ( لتأمين الحدود الجنوبية من غارات البدو المتالحقة  – 4   

 تأثير اجتماعى و فنى و دينى. –تبادل تجارى  –اعتبرها جزءاً من الحدود الجنوبية لمصر        

القدماء تختلف باختالف طبقاتهم ) صح ( مساكن الطبقة الفقيرة جحرة واحدة و فناء مساكن الطبقة الوسطى احيانا كانت مساكن المصريين  – 5   

 قصر فرعون قمة فى الروعة  –و بها حديقة من  طابقين مساكن الطبقة األغنياء متعددة الحجرات 

ة كبير القضاالحكم  فى اليساعده  الذى ورثوه عن الملوك الفراعنة و له كل السلطات ، مى قائماً على الحكم المطلق ) صح (لكان نظام الحكم البط – 6 

 و وزير المالية 

 طأ ( أكاد ) خلجش تمكن سرجون األول من توحيد العراق القديم فى مملكة متحدة عاصمتها  – 7  

 وجدت عالقة بين مصر و بالد اليونان تعود لعصر الملك تحتمس الثالث ) صح (  وجدت  صورة على مقبرة وزير الملك تحتمس الثالث لوفد من   – 8 

 الجزية لمللك. تكريت يقدم  

 بمصر القديمة. ) خطأ (  الدولة القديمة  الوسطىانتشرت عبادة رع فى عصر الدولة  – 9 

 دب اليونانى فى مصر األدب  السكندرى ) صح ( الزدهاره بها أطلق على األ – 01  

 كانت القسطنطينية عاصمة للدولة البيزنطية ) صح ( التى فتحها السلطان العثمانى محمد الفاتح. -00  

 ا ) خطأ (  هيوميروس.  يملحمة اإللياذة و األوديس فالطونألف أ – 02  
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كان يرث غالباً صناعته عن أبيه و جده و يورثها ألبنائه ، مما ساعد كان من حق الصانع المصرى القديم  اختيار المهنة التى يريدها )صح (  – 03  

 على تطورها 

وا على جميع كانوا ينتخبون أسر من األشراف و بالتالى استولشارك عامة  الشعب الرومانى فى الحكم فى العصر الجمهورى ) خطأ ( حيث  – 04  

 ، انما ظل فى الواقع نظاماً أرستقراطياً.ولم يكن للعامة نصيباً المناصب  

 ) خطأ ( حجر صلب  هرمأصدر حمورابى  مجموعة من القوانين نقشت على  – 05  

براطورية كون  الملك أحمس جيش قوى يحقق طموحاتها فى تكوين إميعرف عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربى ) صح (  – 06  

خاض معركة قادش و انتهت بعقد   رمسيس الثانى -معركة مجدو  خاض ملوكها حروًبا دفاعية قوية  ) الملك تحتمس الثالث  -واسعة  

 (.خاض أهم المعارك ضد شعوب البحر المتوسط رمسيس الثالث  - أول معاهد سالم 

السؤال الثانى  :) أ (  قامت على  ضفاف النيل  حضارة من أعظم حضارات العالم القديم ، إنها الحضارة المصرية 

 القديمة ) الفرعونية  (

 فى ضوء هذه العبارة أجب عن األسئلة اآلتية : 

 –التقدم  –االستمرارية  –األصالة  –خصائص الحضارة المصرية القديمة  القدم  - 0جــماخصائص الحضارة المصرية القديمة      – 0

     .التواصل الحضارى مع شرح مختصر –التدين 

ما عوامل تحقيق الوحدة التاريخية فى مصر القديمة  – 2  

من الجنوب إلى الشمال ب (    انبساط  أرض الوادى و امتدادها       ربط بين القرى المدن و األقاليم المختلفةأ(  نهر النيل            2جــ

  جعلت المصريين تتحدون الستثمارها و مواجهة  الطامعين   ج (  خيرات مصر و خصوبة أرضها       االختالط ساعد على االتصال و

:  فهو يبين أن العالم لم يقم على حضارة واحدة أو عنصر جــــ دراسة التاريخ تبعد التعصب عن الشعوب  ما رأيك فى أن : – 3  

.لك الميدان ال ينكرها التاريخواحد أو لغة واحدة ، فلكل أمة نصيبها فى ذ  

   ) ب ( صوب ما تحته خطـ  

 0 -    المصدر األساسى لدراسة الحضارات كتابات الشعراء     ) اآلثار (

   2 – كان أول من سكن بالد العراق قديماً البابليون        )  السومريون  (

ود بكل من.صق) ج ( ما الم      

 المفهوم  المقصود بــــــــــ

و قطع معدنية تحمل ختماً  من السلطة العامة لضمان وزنها إحدى المصادر األولية لدراسة الحضارات  

درجة نقائها ، مادة مؤرخة يمكن من خاللها تحديد العصور التاريخية و الحالة االقتصادية و األحداث 

 السياسية و صور الملوك و الحكام فى تلك الفترة.

        النقود و المسكوكات 

، دناالرسوم والكتابات المدونة على مواد صلبة كالحجر والرخام والمع   إحدى المصادر  األولية ، و تشمل  

بارزة (   –و خاصة البرونز أو الخشب أو الصلصال  و تشمل ) غائرة    

 

 النقوش 

م فى مختلف أشكال ) شقفة ( لسهولة الحصول عليها تستخد كسارات الفخار واألحجار المكتوبة عليها  -

   .الحياة اليومية  مادة متوفرة و  غير مكلفة

 األوستراكا                

 علم التاريخ   .يتناول النشاط البشرى فى كافة األزمنة  المختلفة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل

تمكن بطلميوس األول من توحيد ديانة اليونان و مصر عبادة فى  واحدة  باسم سرابيس الذى أنشئ له 

  معبد السرابيوم فى اإلسكندرية  

 

 عبادة سرابيس

 الحضارة الهلينستية   مزايا حضارات الشرق العريقة و الحضارة اإلغريقية . تجمع بين جديدة نشأت فى عهد اإلسكندر ؛ حضارة
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    ) ج ( : ما مقترحاتك ......... ؟ 

إعداد  –تأمينها ضد الحوادث  –عدم الكتابة عليها  0جــ للحفاظ على اآلثار المصريةالقديمة  للتأكد من صحة المصادر التاريخية     - 0 

 ................. الخالتوعية بأهميتها و ضرورة المحافظة عليها  - متاحف للحفاظ عليها  

 أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية:السؤال الثالث : ) أ ( 

الفخارية صنع ممنها  –الصناعات الحجرية أقدم الصناعات صنع التماثيل و األوانى  0جــنبغ المصرى القديم فى الصناعات  – 0  

 - اعة الحلى األوانى و التوابيت و األقنعةالمعدينة الذهب صن –الزجاج سبقوا العالم فى معرفته  –التماثيل و األوانى والطوب للبناء 

المراكب الخفيفة و السالل و الحبال و  الورق من نبات البردى –صناعة األخشاب استوردها من الخارج لعدم توافر األخشاب الجيدة فى مصر 

 )تمأل متاحف العالم (.لخامعد أن عرفوا خصائص و أسرار المواد ا  الحصر و الفرش وصلت كفاءة و خبرة بعض العمال لحد اإلتقان

فكان بجانب القوانين  نصائح حكماء  2جــــلم يكن تحقيق العدالة االجتماعية قائمة على السلطة الحاكمة  وحدها فى مصر القديمة  – 2  

               المدنى فى مساعدة اآلخرين و سد احتياجاتهم  دور المجتمع -المجتمع لمواجهة الفساد و الرشوة و المحسوبية  

:) أ ( حاكم أو ملك يحكمها لكل مدينة حكومة خاصة بها يترأسها :  3جــــكان نظام الحكم عند الفينيقيين ديمقراطياً إلى حد ما. – 3  

ة بالوراثة و كانت سلطته مقيدة ؛ إذ يساعده  فىى الحكم كل من :  ب ( مجلس شيوخ وهم هيئة المشرعين )  ج ( مجلس نواب وهم طبق

   .األغنياء ) د ( الكهنة : وهم رجال الدين الذين كان لهم دور فى إدارة دفة الحكم

تحديد   –توفير فرص العمل  –إسقاط الديون –تشجيع العمل و اإلنتاج  4جــــسعت تشريعات سولون لحل األزمة االقتصادية فى أثينا  – 4   

 .لمدة عشر سنوات  على األثنيين ) أهل أثينا ( االلتزام بتطبيق إصالحاته اً عهدأخذخلى عن الحكم بعد أن   .حد أقصى للمصروفات على الحفالت

أثر الدين فى أخالق المصريين : كانت التعاليم التى تركها حكماء مصر القديمة ؛  5جـــكان للدين أثر كبير فى أخالق المصريين  – 5   

 ىبمثابة ضمير األمة كما كانت دستور العالقات اإلنسانية و االجتماعية . وهى تعاليم تحض على الفضيلة و نبذ الرذيلة و تدعوا إلى التحل

 .بالصفات الحميدة

) كان يمتلكها  أراضى الملك -0:  انقسمت إلى خمسة أنواع  6جــــانقسمت ملكية األرض  فى مصر البطلمية إلى أنواع متعددة  – 6   

اعتمد البطالمة  إقطاعات عسكريةأراضى  – 3تمتلكها الملوك و يمنحونها ) للمعابد و الكهنة (  األراضى المقدسة – 2الملوك الفراعنة ( 

 .وقاموا بمنحهم مساحات من األرضلى الجنود المرتزقة من اإلغريق ، فى تكوين جيشهم ع

اإلسكندرية  –تخصص للمدن التى كانت تتمتع بوضع المدينة الدولة ) نقراطيس  أراضى المدن -5للكبار الموظفين   أراضى الهبات – 4  

 (.بطلميس  –

امتدت  دولته حتى حدود البحر المتوسط أهم أعمال ) حفظ األمن و  7جــــللملك حمورابى أعمال عظيمة فى بالد العراق القديم  – 7   

 مادة (  282أصدر مجموعة من القوانين عرفت باسمه  –بنى معبد لإلله مردوخ  –أعاد إعمار مدينة بابل ووسعها  –النظام 

النظام اإلقطاعى فقد  استنزافهم لموارد مصر االقتصادية.استبداد الحكام و ظلمهم و   - 0 8جـــ  فساد الحكم الرومانى فى مصر – 8    

، و هى أعمال فادحة الضرائب المفروضة على المصريين و االستبداد فى جمعها   اعتبروا أرض مصر كلها لإلمبراطور يمنح منها قطًعا للمقربين.

 اعتبار المصريين طبقة أقل تعمل فى سبيل إرضاء الطوائف المتميزة و على رأسهم الرومان و اإلغريق. - ى األهالى بدون مقابل تفرض عل

ألنه فيه يتوج الملك ، و  – 0كان للدين تأثير عميق فى حياة سكان بالد العراق ، 9جـــللمعبد فى بالد العراق القديم أدوار متعددة  – 9    

   ، و تودع به السجالت و العقود.  و يتعلم فيه الناس – 2تقام فيه الشعائر الدينية . 

 برهن على أن ................ ؟ ) ب (   

كان الجيش يقاتل بضراوة فى مواجهة جيوش األعداء ، و لكن عندما يتعلق  0جـــبأخالق مع أعدائه كان الجيش المصرى يتعامل  - 0 

 األمر بالمدنيين أو المنشآت المدنية كان يتعامل بكل تحضر ، مدركا أن قوته ليست فى عسكريته ، و لكن فى سلوكه. 

مثل : اإللياذة المالحم ونان ، وانقسم  إلى شعر اأهم ما يمثل األدب عند الي الشعرويعد 2جــــتميز األدب اليوناني بالتنوع و الثراء  – 2 

زل و الذى يتضمن الحماس و الغ  والشعر الغنائىواألوديسيا للشاعر " هوميروس " صاحب الفضل فى نشر التراث  الثقافى البطولى لليونان قديًما ، 

 و الرثاء  ومن  أشهر شعرائه " أرخليوخس "
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كان للدين و اقترانة بحياة المصريين القدماء أكبر األثر فى تطور الفلك ، وكان كهنة  3جــ   يمة ارتبط الدين بالفلك فى مصر القد – 3  

  هليوبوليس اول من اهتم بدراسته ، و توصلوا إلى معرفة الكثير عن مواقع النجوم و الكواكب و عرفوا التقويم الشمسى .

أول أبجدية فى العالم  –من المصريين  اقتبسوهاحرف (  22اخترعوا حروفاً أبجدية ) 4جــــفينيقيا لها فضل على الثقافة العالمية  – 4  

 عدلها اإلغريق ثم أورثوها للرمان  الذين نشروها فى بقية األقطار األوربية، ومنها خرجت األبجدية األوربية الحديثة. –

 وعى و الثقافة و الحضارة فى شتى أرجاء العالم و الشك أن اكتشاف األبجدية الفينيقية كان له الفضل األ كبر فى نشر ال 

لذلك اتسمت سياستهم الدينية بشكل عام بالتسامح الدينى وحرصوا على إظهار  5جـــالبطالمة أظهروا احترامهم للديانة المصرية القديمة  – 5  

المصرية فور دخوله مصر ، كما فعل اإلسكندر ، وقام بإعادة تماثيل احترامهم للديانة المصرية ،  ) أ ( فقد بادر بطلميوس األول بتقديم القرابين لآللهة 

بد بد إدفو  ومعااآللهة المصرية التى كان الفرس قد استولوا عليها أثناء احتاللهم لمصر ) ب ( كما اهتموا بإنشاء العديد من المعابد المصرية مثل : مع

 ة يقدمون القرابين لآللهة المصريفيلة ) ج ( صور البطالمة أنفسهم بمالبس  الملوك الفراعن

 :( قارن بين  ج)    

 المراجع  المصادر األولية  المقارنة 

كل ما كتب ونقش و ينتمى إلى زمن وقوع  المفهوم 

 الحدث 

المؤلفات التى كتبت بعد مرور سنوات من وقوع الحدث و اعتمد فى 

 كتابتها على المصادر األ ولية 

 –األوستراكا  –البرديات  –النقوش  –اآلثار  األنواع

كتابات المؤرخين  –النقود و المسكوكات 

 القدماء 

األساطير . –كتابات الشعراء  –كتابات الفالسفة   

معاصرة لألحداث  –أكثر دقة  ما يميز ها سهولة الحصول عليها  –بديل على المصادر األولية المفقودة    

 

 .أشهر المعابد –األهمية  -معابد اآللهة و المعابد الجنائزية  من حيث  :  :قارن بين   

 المعابد الجنائزية معابد اآللهة المقار نة

كانت تبنى بأمر من الملك و تقام فيه الطقوس  األهمية

اليومية للمعبود ، و الذى يقوم بها  الكاهن  

العظيم نيابة عن الملك ،  وكان يشترك عدد 

عادة لهة و اآلكبير من الناس فى بناء معابد  

على هذا النوع من  يكرم المهنددس المشرف

  .المعابد

الجنازة على  خاص بالكهنة ، و أهل فرعون و يقام فيه طقوس

الفرعون ، و تقام بها الشعائر  و األناشيد الدينية  و الصلوات  و 

تكتب عليه تواريخ أسرة الفرعون  و  أصله و نشأته و لم تكن تهتم 

   .بإنجازاته

أشهر 

 المعابد

معبدى  –إدفو  –معبد األقصر   -معبد الكرنك  

  ، معبد هيبسأبو سمبل

معبد  –الدير البحرى معبد حتشبسوت  ب   –معبد منتوحتب الثانى 

.الرمسيوم لـــــرمسيس الثانى (  

 ور من حيث أوجه الشبه و االختالف.قارن بين سومر و آش

 آشور سومر المقارنة 

 فى بالد العراق فى بالد العراق  الشبه 

 االختالف

 الموقع 

 اهم المدن

 سكن بالد العراق

 

 جنوب بالد العراق 

 لجش –أور  –سومر 

 أول الشعوب التى سكنت بالد العراق

 

 شمال بالد العراق 

 نينوى  -آشور

 هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى األجزاء الشمالية للبالد العراق.
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 النشاط البشرى

 

 

 أسباب السقوط

 

 

 

  

اخترعوا الكتابة   –عرفوا الزراعة 

 المسمارية.

 نتيجة الحروب التى دارت بينهم   

 

 

 

 تكوين جيش قوى سيطر على بابل 

 كونوا إمبراطوررية عظيمة.

  

و أهمال ثروات البالد التى احتلوها  االستتبداد  الظلم و سياسة الشدة و

 ؛ لذلك قاموا بثورات متكرٍرة ضدهم ، أدت إلى انهيار دولتهم.

  

 التربية ( –نظام الحكم  –إسبرطة و أثينا من حيث ) الموقع  – 2  

 أثينا  إسبرطة  المقارتة 

 بالد اليونان  الموقع 

 (  )  نشأت باندماج عدد من القرى الصغيرة      

 (  ) نشأت داخل إقليم أتيكا     بالد اليونان 

  عرفت بنظامها الديمقراطى ) ملكى ( النظام العسكرى الصارم نظام الحكم 

 )ملكى ثم ارستقراطى ثم ديمقراطى (    

 تربية عسكرية  التربية

د انعكس  هذا النظام العسكرى فى التربية  فى وق

 كافة مجاالت الحياة 

 االجتماعية و السياسية و الثقافية و الفكرية

 تربية ديمقراطية ) تربية سلمية (

أصبحت أثينا رائدة بالد اليونان فى القرنين الرابع و 

 الخامس ق . م فى  كافة المجاالت.

 من حيث الهدف و ما قبول المجتمع. و تشريعات سولون –قارن بين قوانين حورمحب 

 تشريعات سولون  قوانين حورمحب المقارنة 

وضعت لتحقيق االستقرار ، و  الهدف 

 .لمواجهة ما وقع للفالح من ظلم

 .ما تفشى بين الموظفين من فسادو

 

توفير فرص  – ون إسقاط الدي –تشجيع العمل و اإلنتاج 

 .تحديد  حد أقصى للمصروفات على الحفالت –العمل 

 

 حققت االستقرار  الداخلى ، فأعاد قبول المجتمع

 .د أمنها و استقرارهاللبال

أخذ سولون عهد على األثنيين ) أهل أثينا ( االلتزام بتطبيق 

 لمدة عشر سنوات. إصالحاته

 

 

 

 لمن تنسب األعمال اآلتية .... ؟ ) أ (  السؤال الرابع :  

 أخناتون () ..........دعا لعبادة إله واحد يسمى آتون  - 0   

 ) هوميروس (..........  ألف ملحمة األلياذة و األوديسيا  – 2   

 ) حمورابى ( ..........  مادة  282أصدر مجموعة من  القوانين بلغت  – 3  

 ) سنوسرت الثالث (..........  لتجارة مع بالد بونت فى مصر القديمة شق قناة سيزوستريس لتسهيل ا – 4   

 ) سنوسرت الثالث ( ..........  ألغى وراثة منصب  حاكم اإلقاليم بعد أن أخضعهم للسلطة المركزية – 5  
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 ) بطلميوس الثانى ( ..........  أقام حديقة للحيوان فى اإلسكندرية – 6  

 ) أحمس (  ..........  تكوين جيش قوى فى مصرهزم الهكسوس و قام باصالحات داخلية و بدأ  فى  – 7   

 ) سرجون األول ( ..........  ق . م  2351قام بتوحيد العراق القديم عام  – 8   

    

 أهم األعمال  ) ب ( اذكر عمالً واحداً لكل من :

  .و انتصر عليهم  ة ضد شعوب البحر المتوسطالمعارك البحري أهم  خاض رمسيس الثالث - 0 

  ق . م  0479انتصر فى معركة مجدو   تحتمس الثالث  - 2

 .من أشهر من تولى الوزارة فى مصر فى عصر الدولة القديمة الوزير إيموحتب  -3 

 .فى التاريخ مع  الحيثيين سالم عقد أول معاهدة  - خاض معركة قادش ضد الحيثيين رمسيس الثانى  - 4 

 أسرة  31قسم تاريخ مصر القديم الفرعونى إلى    - يعد أول مؤرخ  حاول كتابة تاريخ مصر القديم  مانيتون  - 5 

  .و حدائق بابل المعلقة –شيد برج بابل الشهير  نبوخذ نصر  - 6 

  .أسقط ا لضرائب المفروضة  على األهالى و  فتح صوامع الغالل عندما انخفض منسوب النيل  بطلميوس الثالث  - 7

  .م  الذى أعطى الحرية الدينية للمسيحيين303اصدر مرسوم  التسامح مع المسيحيين  مرسوم ميالن  اإلمبراطور قسطنطين  - 8

 

 ) ج ( ما النتائج المتربية على ................ ؟   

تقاسوا اإلمبراطورية بعد وفاة اإلسكندر لم يكن له وريث للعرش ، فاجتمع قادة جيشه فى بابل و  0جــوفاة اإلسكندر األكبر  – 0  

ق . م ، فكانت مصر من نصيب  )بطلميوس بن الجوس ( ، الذى اعلن نفسه ملًكا  323فيما بينهم فيما يعرف بمؤتمر بابل عام المقدونية 

و) سليوقس أخذ سوريا و العراق ( ، و بالد مقدونيا من  ، و بدأت مصر فى عهد جديد أطلق عليه دولة البطالمةق . م  315عليها عام 

 نصيب انتيجونس .

( ، كما أخذت  اتأخذت بالد العراق نظام الهرم المدرج فى بناء معابدها ) زاقور2جـــالتواصل الفنى بين مصر و بالد العراق القديم  – 2  

 لحيوانات المجنحة ، و استخدام األختام مثل الختم الملكى للفرعون المصرى حورمحب األسرة التاسعة عشر. مصر فن رسم ا

أ ( خرحت مصر من منحتها أكثر قوة و رفعت من قيمة الفرد و انتشرت فكرة  3جـــقيام أول ثورة االجتماعية فى مصر القديمة  – 3  

و نسبها و مكانتها بقدر اعتزازها بنفسها و اعتمادها على قدراتها العقلية و المادية . ج ( المساواة . ب ( ظهرت طبقة لم تعتز بحسبها 

 نظر المصريين إلى الملك باعتباره حاكًما يجب أن يرعى مصالحهم  و يعبر عن طموحاتهم  و آمالهم   

 وياتهم االجتماعية.الذى أدى إلى اختالف نشاط السكان فيها و مست4جـــالتنوع الجغرافى فى أثينا  – 4  

تنشيط تجارة  -ق . م ــ ازداد النشاط التجارة مع إفريقيا   611أول محاولة للدوران حول قارة إفريقيا  5جـــــرحلة نكاو حول قارة إفريقيا  – 5  

 عليه من الموانئ التى مروا بهاعرفت خيرات إفريقيا طريقها إلى العالم الخارجى عن طريق مصر مما حصلوا   -مصر الخارجية ) برية و بحرية ( 

انشاء  –ألف فدان فى اقليم   27الحاجة زراعة   عندما تدعوا منع الفيضان من اغراق األراضى وتخزين المياه 6جـــبناء سد الالهون  – 6  

           .وع حفر الترع ، وعمل مصارف وجسورالقرى والمدن حول البحيرة   ب ( ارتبط بهذا المشر

 انتهت بهزيمة قرطاجة ؛ لتسيطر روما على شمال غرب افريقيا.7جـــ  قيام الحروب البونية بين روما  و قرطاجة. – 7  

 ( من قائل هذه العبارة ؟ و ما رأيك فيها ؟د)  

 .......الرأى متروك للطالب  ) المؤرخون أمثال هيرودوت ( :  قائل هذه العبارة :   قائل هذه العبارةالشعب المصرى أتقى األمم  – 0   

 ..........الرأى متروك للطالب) سولون (  :  قائل هذه العبارةإنه من الصعب على من يقوم باألعمال العظيمة أن يرضى الجميع   – 2   

 ) و ( ماذا يحدث إذا :   

تأمين حدود مصر الشمالية الشرقية     ب ( تدعيم النفوذ المصرى فى آسيا     أ ( )يحدث :   لمهزم تحتمس الثالث فى معركة مجدو  – 0  

 (  ج ( إنشاء روابط اجتماعية مع بالد آسيا

أول أبجدية فى  –حرف ( اقتبسوها من المصريين  22خترعوا حروفاً أبجدية ) ي)  لم يحدث    2جـــ    لم يكتشف الفينيقيين األبجدية. – 2 

 إلغريق ثم أورثوها للرمان  الذين نشروها فى بقية األقطار األوربية، ومنها خرجت األبجدية األوربية الحديثة.عدلها ا –العالم 
 ( اكتشاف األبجدية الفينيقية كان له الفضل األكبر فى نشر الوعى والثقافة والحضارة فى شتى أرجاء العالم.                                              
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 أهم الحضارات اليونانيةما  - 0

 أثينا  –إسبرطة  –كريت 

ما معابر انتقال  الحضارة الشرقية  مع  – 2
 اليونان  

جزيرتا قبرص كريت بمثابة المعبر الرئيس إلى بالد   
 ليونان ا
 )اإلغريق ( ولها أكبر األثر فى قيام الحضارات الغربية  

                                           أهم المعالم األثرية فى الخريطة  – 3
 )أ ( معبد البارثيون فى أثينا.   
 ) ب ( قصر مينوس فى جزيرة كريت. 

 طرق التواصل بين المدن اليونانية  – 4

 طبيعة جبلية بحرية (.السفن ) ذات 
 

 

 

                                                                                                  
 
 
 


