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  م.٤٧٦تبدأ منذ اختراع اإلنسان الكتابة  وحتى سقوط اإلمبراطوریة الرومانیة عام    بدایتھا:
تمی��زت بقی��ام حض��ارات كب��رى ف��ى الش��رق الق��دیم وح��وض البح��ر المتوس��ط، مث��ل:  :ممیزاتھ��ا

  الحضارة المصریة 
  یقیا وبالد فارس.و بالد النھرین (العراق القدیم) وفین

ى:
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عاص�مة الدول�ة  القس�طنطینیةم ت�اریخ ف�تح ١٤٥٣م، وحت�ى س�نة ٤٧٦تبدأ من سنة   :بدایتھا
  محمد الفاتح.البیزنطیة على ید القائد العثمانى 

  ممیزاتھا: تمیز ھذا العصر بالعدید من المالمح:  
  وانتشار الفتوحات. م٧ظھور اإلسالم فى القرن ـ  ١
  دھار الحضارة العربیة اإلسالمیة من الصین شرقاً وحتى األندلس غرباً.ازـ ٢
  سیطرة الكنیسة الكاثولیكیة فى أوروبا على شتى نواحى الحیاة.ـ ٣
  سیطرة الجھل والتخلف علیھا.فقیام نظام االقطاع فى أوروبا ـ ٤
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  م.١٧٨٩حتى نھایة العام تبدأ منذ الفتح العثمانى للقسطنطینیة و     بدایتھا:
  ممیزاتھا: تمیز ھذا العصر بعدة مالمح:

  الثورة الصناعیة. وقیام ظھور النھضة األوروبیةـ  ١
  ظھور حركة االستعمار األوروبى.و قیام حركة الكشوف الجغرافیة، ٢
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  وحتى الوقت الحالى.  ١٩ تبدأ من القرن  ا:بدایتھ
 اركات التحرر واالستقالل م�ن االس�تعمار وث�ورة المعلوم�ات والتكنولوجی�تمیزت بح ممیزاتھا:

  واالختراعات العلمیة المتنوعة وھبوط اإلنسان على سطح الفضاء.
فتتمث��ل ف��ى الح��روب العالمی��ة الم��دمرة للبش��ریة وتفش��ى األم��راض الخطی��رة وفس��اد  س��لبیاتھا:

  البیئة.
  

   && قارن بین

  لون تاج ملكھا  اشعارھ  معبودھا  عاصمتھا  المملكة

  مملكة الشمال
  (الوجھ البحرى)

  بـوتــو
  (شمال الدلتا)

  األحمر  نبات البردى  األفعى

  مملكة الجنوب
  (الوجھ القبلى)

  نخــب
  (الكاب الحالیة)      

  األبیض  زھرة اللوتس  أنثى النسر
  
  

  && بردیة ایبرس

  فى مجال الطب (بردیة إیبرس الطبیة)
وطة علمیة محفوظة قدمتھا الحضارة المصریة القدیمة. وقد أسھمت فى الكشف تعد بردیة إیبرس أقدم مخط

وھن�اك قس�م  عن العدید من العملیات الجراحیة  ومص�ادر األدوی�ة بم�ا ف�ى ذل�ك العق�اقیر النباتی�ة والحیوانی�ة 
  صغیر من البردیة تناول علم النفس. وتحدث عن أمراض اإلحباط واالكتئاب.
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  ربیة في مصر الفرعونیةالت&& قارن بین 

  األسر الغنیة والطبقة العلیا  األسرة الفقیرة

  كانت التربیة األولى عن طریق األم. -
ی��تعلم الص��بیة الص��غار الحرف��ة م��ن آب��ائھم أو م��ن  -

  حرفى خبیر.
تشتغل الفتیات فى البیت وتلقین تدریباتھن ب�المنزل  -

  على أیدى األمھات.

  عات ألطفالھم.كانت األسر الغنیة تستأجر مرض -
یبعث��ون بأبن��ائھم إل��ى الم��دارس التابع��ة للدول��ة أم��ا  -

أبناء الطبقة العلیا فكانوا یرسلون أبناءھم أحیان�اً إل�ى 
القص��ر الملك��ى لیترب��وا م��ع أبن��اء الفرع��ون وكان��ت 

  بناتھن یتعلمن بالمنازل.
  

  المعابد&& قارن بین 

  معابد اآللھة  معابد الملوك
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  ت تبنى لغرض آخر غیر العبادة.كان-
  معابد خاصة بالكھنة وأھل الفرعون.-
تقام ألداء طقوس الجنازة على الفرعون -

وتق����ام بھ����ا الش����عائر الدینی����ة واألناش����ید 
  الدینیة والصلوات.

تكتب على ھذا النوع من المعابد ت�واریخ -
أسرة الفرع�ون وأص�لھ ونش�أتھ ول�م تك�ن 

  تھتم بإنجازاتھ

من الملك لیكرس ھذا المعب�د للمعب�ود  كانت تبنى بأمر-
  المخصص لعبادتھ.

  تقام فیھا الطقوس الیومیة للمعبود.-
  یقوم بھا الكاھن العظیم نیابة عن الملك.-
ك��ان یش��ترك ع��دد كبی��ر م��ن الن��اس ف��ى بن��اء معاب��د -

  اآللھة.
ع��ادة یك��رم المھن��دس المش��رف عل��ى بن��اء ھ��ذا الن��وع -

  من المعابد.
خ المل��ك من��ذ تولی��ھ الع��رش كان��ت تكت��ب علیھ��ا ت��واری-

  حتى وفاتھ وتعرض أھم أنجازاتھ وزیجاتھ ..الخ.

ثل
م

  

  معبد منتوحتب الثانى -
  حتشبسوت بالدیر البحرى، معبد

  معبد الرمسیوم  بناه رمسیس الثانى. 

معب��د الكرن��ك، معب��د األقص��ر، معب��د أدف��و، معب��د أب��ى -
  سمبل، معبد ھیبس

   
  المصادر

 در الثانویةالمصا المصادر األولیة   

 التعریف
مص���ادر وثائقی���ة عاص���رت مج���رى األح���داث 

  التاریخیة
 

ھى التى اعتمدت على المصادر األولیة ولم 
  تعاصر األحداث التاریخیة

 

 امثلة
 –النقوش  –االوستراكا  –النقود  –االثار 

 البردیات  
االساطیر وكتابات الفالسفة والمؤرخین 

 والشعراء

  المعبودات

 معبودات عامة ةمعبودات محلی 

 التعریف

ك��ان لك��ل أقل��یم أو مدین��ة معبودھ��ا یق��دم ل��ھ 
الق��رابین وتبن��ى ل��ھ المعاب��د ویلت��ف حول��ھ 
الن���اس ولق���د بقی���ت حت���ى نھای���ة الحض���ارة 

 المصریة القدیمة 

وھى التى انتش�رت عبادتھ�ا ف�ى ك�ل أرج�اء 
 مصر وتأثر بھا العالم القدیم 

 رع وأوزوریس وأمون حتحور فى دندرة  امثلة
  

   شخصیات الباب االول والثانى&&  
  أعمالھا  الشخصیة

  
  تھیرودو

) وینقسم إلى تسعة أج�زاء وخص�ص تمحیص األخبارزار مصر وكتب عنھا فى كتابھ (
الجزء الثانى منھ لمصر وتحدث فیھ عن جغرافیتھ�ا وم�دنھا واألح�داث التاریخی�ة الت�ى 

  تاریخوعرف بابو ال مرت بھا وأعمال ملوكھا ومظاھر حضارتھا
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  مانیتون السمنودى:
 شلق��راءة النق��ویع��د أول م��ؤرخ ق��دیم ح��اول كتاب��ة ت��اریخ مص��ر معتم��داً عل��ى معرفت��ھ 

  أسرة ٣٠ ىقسم  التاریخ المصرى القدیم إل  المصریة القدیمة.
  مؤسس  األسرة الثانیة عشرة فنقل العاصمة من طیبة إلى أثیت تاوى    األول أمنمحات

  دینیة للدعوة إلى عبادة معبود واحد ھو أتون قام بأول ثورة   إخناتون

  قضى على الفوضى بإصدارة القوانین لتحقیق االستقرار   حور محب
    لمواجھة شعوب البحر المتوسط وانتصرآخر الملوك العظام وخاض أول المعارك البحریة   رمسیس الثالث

  ھرم سقارة المدرج اشرف علي بناء :  ة:فى عصر الدولة القدیمأشھر الوزراء   إیمحوتب
  فى عصر الدولة الحدیثةأشھر الوزراء    رخمیرع

  ١٩٢٢تم اكتشاف مقبرتھ كاملة عام  توت عنخ أمون
  انتصر في معركة مجدو واعاد الحكم المصري لبالد الشام/كون اول إمبراطوریة     تحتمس الثالث

  ة الالھونبناء سد الالھون عند مدخل الفیوم بالقرب من قری  الثالث أمنمحات
  

  سنوسرت الثالث
قضى عل�ى الطبق�ة القدیم�ة م�نھم حیث نظیم إدارة األقالیم: حفر قناة سیزوستریس /  ت

ش�ق  قن�اة  /أنشأ نظاما جع�ل األق�الیم خاض�عة لس�لطة المل�ك. وألغى وراثة المنصب  وـ
  صخور الجندل األول لتمر فیھا السفن عند أسوان لتسھیل حركة التجارة مع النوبة.فى 

  سفینة ٤٠الستیراد خشب األرز فى أسطول تجارى یضم   إلى فینقیا ارسل بعثة   سنفرو

  لتحقیق االستقرار  القوانین بعد ثورة اخناتون الدینیة وضع   حور محب
    طرد االشوریین من مصر  إبسماتیك
  اول امرأة تعتلي عرش مصر/ارسلت بعثة تجاریة الي بالد بونت  حتشبسوت
  لملك احمس ألولجدة ا  تتى شرى)

  زوجة سقنن رع وام كامس دفعت بإبنھا أحمس األول لمحاربة الھكسوس  حوتبایاح (
قاد المصریین في قادش/عقد اول معاھ�دة س�الم ف�ي التاریخ/اق�ام المعاب�د مث�ل االقص�ر   رمسیس الثاني

  والرمسیوم واتم بھو االعمدة في معبد الكرنك
  الذى قام بتوحید القطرین  نعرمر

  

  اسئلة متنوعة ** 
  إدارات شئون الزراعةأ) 
  : تشرف على تحدید مساحات األراضى ونوعیة المحاصیل وتحدید الضرائب إدارة مسح األراضى -١
  تشرف على ضبط میاه النیل وتسجیل منسوب میاھھ على مدار السنة.     إدارة الرى: -٢
  نوات والترع والسدود.: تشرف على ترمیم وصیانة القاإلدارة المحلیة فى األقالیم -٣
   تختص باإلشراف واستثمار أراضى الدولة وكیفیة إدخال محاصیل جدیدة للبالد  إدارة الزراعة: -٤

  

  من تقالید الزواج الفرعونى:ب) 
  كانت عائلتا العروسین تتقاسمان تكالیف الزواج. -١
  كانت االحتفاالت والوالئم تقام فى المناسبات السعیدة. -٢
  ایا تقدم للعروسین من األقارب واألصدقاء.كانت الھد -٣
  یسر لكل منھما دور لكى تسیر األمور فى سھولة وفبعد الزواج یتقاسم الزوجان المسئولیات   -٤

   -ج) اكمل :
  ھیرودوت ینسب كتاب تمحیص األخبار الي المؤرخ .................       -١
  الشستبینما صالیة نعرمر من حجر...... دیورویتال ....حجر بالرمو عبارة عن لوحة كبیرة من حجر -٢
      أیبرس........بردیة  فى مجال الطب من أشھر البردیات -٣
  .منف ........حیث نقل الملك زوسر العاصمة إلى مدینة الثالثة .......بدأ عصر الدولة القدیمة. باألسرة -٤
  تاریخبعد أول ثورة اجتماعیة فى الالقدیمة انتھى عصر الدولة  -٥
  لھم عاصمة  أواریس ........،  واتخذت من مق ١٧٢٥ عام........ فى ید الھكسوس مصر سقطت -٦
  .م.ق١٢٨٠ ...مع الحیثیین وانتھت بعقد أول معاھدة سالم  قادش ......ةرمسیس الثاني معرك خاض  -٧
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  .م.ق٤٢٤٢(عین شمس )   ونأ ...استطاعت الدلتا توحید مصر تحت زعامتھا وعاصمتھا -٨ 
  الملك.........كان الوزیر محصوراً فى أسرة القدیمة...... ةعصرا لدولظھر منصب الوزیر فى  -٩

، القبل�يویش�رف عل�ى الوج�ھ  طیب�ة........كان ھناك وزی�ران، أح�دھما یق�یم ف�ى  الحدیثة .....فى عصر الدولة -١٠
  ویشرف على الوجھ البحرى ومصر الوسطى منف........یقیم فى  والثاني

  ویرأس المحكمة العلیا القضاة .....یعد كبیرورئیس اإلدارة المركزیة  الوزیر .......كان – ١١
خرج��ت و الث��انيبیب��ى  ..........ف��ى عھ��د المل��ك السادس��ة.........قام��ت الث��ورة االجتماعی��ة ف��ى أواخ��ر األس��رة  -١٢

  منف ...........الثورة من
ظھ�ر ج�یش  بینم�ا بیب�ى األول..........ة خاصة فى عھد الملك ظھرت بدایات جیش نظامى منذ األسرة السادس -١٣

  بعد طرد الھكسوس الحدیثة ........مصر النظامى فى عصر الدولة
  ھو العصر الذھبى للبحریة المصریة الحدیثة ............یعتبر عصر الدولة -١٤
  الالھون .............من قریة بالقرب الفیوم .......ببناء سد الالھون عند مدخل  الثالث أمنمحات قام -١٥
  المكانة األولى بین الحیوانات إضافة إلى تربیة األغنام والماعز البقر ........احتل -١٦
بینم��ا  أق��دم أن��واع الص��ناعات مث��ل: ص��ناعة التماثی��ل واألوان��ى والتوابی��ت الحجری��ة ..........الص��ناعات كان��ت -١٧

  )تھا مادة الغرین (الطمىاستخدمت فى صناع ریةاالفخ ....... الصناعات
  بسبب ندرة وجوده محدودالفضة ..معدن ..........: كان استخدام -١٨
م��ن فینیقی��ا   األرز .....اس��تورد المص��رى الق��دیم األخش��اب م��ن الخ��ارج لع��دم توفرھ��ا ف��ى مص��ر مث��ل خش��ب -١٩

  من النوبة وبالد بونت األبنوس............و
م��ن رم��ال  الزجاجوأول م��ن عرف��ت ص��ناعة.......ف��ى الع��الم . ال��ورق ............كان��ت مص��ر أول م��ن ص��نعت -٢٠

  الصحراء البیضاء
  الكتان ...............النسیج من نبات صناعة  عرف المصرى القدیم -٢١
لتسھیل  أسوان......... قناة فى صخور الجندل األول لتمر فیھا السفن عند )سنوسرت الثالث............  ( شق -٢٢

  النوبة ............رة معحركة التجا
الزیوت وخاص�ة زی�ت الزیت�ون وك�ذلك الماش�یة. اس�تورد المص�ریون  لیبیا ............ كانت مصر تستورد من -٢٣
  األبنوس والعاج والذھبالنوبة  .............من
  .ریسأوزو ....قاضیا یمثلون أقالیم مصر ویترأسھا معبود الموتى ٤٢تتكون من  كانت محكمة الموتي -٢٤
  فى الدولة الحدیثة.    أمونوعبادة........    فى الدولة القدیمة.    رعانتشرت عبادة.........  -٢٥
م��ن أش��ھر األس��اطیر الدینی��ة ف��ى مص��ر القدیم��ة   م��ا قب��ل الت��اریخ ................ ظھ��رت األس��اطیر ف��ى عص��ور -٢٦

  إیزیس وأوزوریس. ......... قصة
  خط رجال الدینب الھیراطیقي .......الخط و   الخط المقدسب الھیروغلیفي ................الخط–عرف  -٢٧ 

  المیالدي الثاني  .....بعد انتشار المسیحیة فى مصر فى القرن لقبطیةا.................استخدمت الكتابة  -٢٨
  بعض المدارسالقدیمة  ...........ظھرت فى أواخر الدولة -٢٩
  فى التاریخ فى مجاالت الدین والھندسة والطب والفلك علميأول مركز   أون  .............جامعة كانت -٣٠
  في مصر الفرعونیة  المكتبات  رأشھ معبد الرمسیوم كانت مكتبة ....................... ٣٢
  الموضوعات الخاصة بالمعبودات والبعث والخلود والحساب الدیني .............یتناول األدب -٣٣
  .األخوین وقصة المالح التائھ ............قصة مثل القصص الخیالیة-دب القصصي اليتنوع اال -٣٤
ف�ى  اإلغری�قوق�د س�بقت مص�ر ب�الد .الفص�یح الق�رويس�نوھى وقص�ة  ............قص�ة مث�ل  القص�ص الحقیقی�ةاما 

  ق.٣٤٠٠عام   )الدراما المنفیة( .........  معرفة الدراما.وظھرت فى مصر أول دراما تمثیلیة وھى
   والتقالید وقواعد الحیاة   الروحينقل التراث  الحكمة والنصیحة ..............أدب یتناول -٣٥
  الحدیثةفى الدولة   (أنى).............)فى الدولة القدیمةبتاح حتب(........... من أھم حكماء مصر  -٣٦
  لخبرة والتجربةا ...........و..........قامت العلوم فى مصر القدیمة على أساس -٣٧
  بناة األھرام ..........وصلت معرفة المصریین بالعلوم الھندسیة إلى ذروتھا فى عصر -٣٨
  الشمسيالتقویم  احیث عرفو.علم الفلك..............كھنة ھلیوبولیس أول من اھتموا بدراسة كان  -٣٩
  ى وادى الملوك غرب األقصرف الحدیثة ..........فى الصخر عصر الدولة ةظھرت المقابر المنحوت  -٤٠
  الدولة الحدیثة. ........وبلغ الذروة فى عھد الدولة القدیمة .........ظھر الرسم فى عصر -٤٢
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  الحدیثة ............ظھرت الرسوم الھزلیة فى عصر الدولة -٤٣
  في الدولة الحدیثة مقر الحكم ومركز اإلبداع الفنى طیبة مدینة........... كانت -٤٤
الكت�ان ............تص�نع م�ن  وكانت مالبس الملوك واألغنیاء الكتان ..........ع المصرى القدیم مالبسھ منصن -٤٥

  ریاسو .........الناعم أو من الحریر المستورد من الرقیق
واس��تقر فی��ھ ف��زادت ال��روابط  وادي النی��ل ..........إل��ىالمص��ري الق��دیم ن��زل   ف��ى العص��ر الحج��رى الح��دیث -٤ ٦

  ةاألسری
  .مق.٤٩٥١ عام......... بعثة حتشبسوت إلى بالد بونت  التجاریة اتأشھر البعثمن  -٤٧
  الحدیثة ...........ظھرت الشرطة ككیان مستقل عن الجیش فى عصر الدولة -٤٨
  یمثل أھم رجل فى الدولة بعد الوزیر. قاضى القضاة ....................كان -٤٩
   صاحب الحق فى إصدار المراسیم والقوانین  عونالفركان ...................-٥٠
  إبسماتیك.........وأشھر حكامھا النھضة   ............)تاریخیاً بعصر٢٦سمیت (األسرة  -٥١
   .كانت تنحت التماثیل من الطین والعظام والعاج  ما قبل التاریخعصور ............. فى -٥٢
  رأیك فیھا؟ من قائل ھذه العبارة وما:_مصر ھبة النیلد) 

  (الذى یلقب بأبوالتاریخ) ورأیي فیھا:  )ھیرودوتقائل ھذه العبارة ھو المؤرخ الیونانى القدیم ( -
لم تكن مصر ھبھ النیل فحسب كما ذكر ھیرودوت ب�ل مص�ر ھب�ة النی�ل والمص�ریین ول�وال كف�اح المص�ریین لم�ا  - 

نص�ف ص�حیحة واالص�ح  -لذا فھذه العب�ارة         وظھرت الحضارة العظیمة التى أثرت فى حضارات العالم القدیم.
  قول مصر ھبة النیل والمصریین

     ھـ) بم تفسر

  أھمیة دراسة التاریخ
  ـ استخالص العبر والدروس من تاریخ األمم السابقة.١
  ـ إبراز القدوات الصالحة من الشخصیات التاریخیة  لیقتدي اإلنسان بھا.٢
  حل مشكالتھ.وحافظة على المكاسب التى حققھا المجتمع ـ تنمیة الشعور بالمسئولیة فى الم٣
  . ـ التقلیل من حدة التعصب فھو یبین أن العالم لم یقم على حضارة  أو عنصر أو لغة واحدة٤

  أھمیة المصادر األولیة
  المصدر الوحید الذي عاصرا ألحداث والتجارب التى مر بھا اإلنسان  فى سبیل بناء حضارتھ  - ١
  كیر وإنتاج اإلنسان وذلك فھي تعبر عن الكثیر من معارفھ وتجاربھ.أنھا من تف - ٢
خیر شاھد على التاریخ وخیر متحدث  - ٤      تمتاز بالدقة والموضوعیة فى تناولھا لألحداث التاریخیة. - ٣

  عما قام بھ اإلنسان.
  ین على إقامتھا  أنھا ال تزال باقیة وتقاوم عوامل التعریة والزمن على الرغم من مرور آالف السن - ٥

  أھمیة نھر النیل
استفاد منھ  و. الماء والطمي مما ساعد على تحول مصر إلى جنة خضراء صالحة إلنبات الزرعب یمد مصر

  : المصریون قیما كثیرة مثل
فقد كان فیضان النیل سبباً فى توحد جھود المصریین إلقامة الجسور وحراسة میاه   :الوحدة والتضامن
  شعباً واحدا عبر التاریخ. الفیضان فعاشوا
  فتبادل المصریون المحاصیل ونشطت التجارة الداخلیة بین الشمال والجنوب. :التكافل والتكامل

ساعد وجود النیل المصریین على االھتمام ببناء السفن والتى یحملھا تیاره   :لتواصل فیما بینھم ومع اآلخرینا
المصریین وتماسكھم ونشر  جنوب فساعد ذلك على اتصال نحو الشمال وتدفعھا الریاح الشمالیة  نحو ال

  . حضارتھم فى البالد المجاورة
  فترة شباب مصرب الدولة القدیمةیسمى عصر 

ساد فیھا األمن فاتجھت  - ٢     . تمیز عصر الدولة القدیمة بحكومة منظمة  كثیرة الموارد واسعة الثراء - ١
  . إلى التقدم إلى األمام

  . بناء األھرامات الضخمة ویسمى عصرھا بعصر بناة األھرام استطاع ملوكھا - ٣
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  سقوط الدولة القدیمة
  الملوك السیطرة على البالد وزاد نفوذ حكام األقالیم وامتنعوا عن دفع الضرائب.فقد  - 
وانتشرت  ووازدادت أعمال السلب وسادت الفوضى و أھملت القوانین  عدم االستقرار واضطراب األمن - 

  . الفتن
  نقل أمنمحات األول العاصمة من طیبة إلى اثیت تاوى

رغبتھ فى أن تكون عاصمتھ قریبة من منطقة خصبة یستغلھا فى التوسع  - ٢ لیكون قریباً من الدلتا. - ١
  . الزراعى

  أھمیة منصب الفرعون
  إدارة السیاسیة الداخلیة من تعیین الوزراء وكبار الموظفین وتفقد المشروعات. - ١
صاحب الحق فى إصدار  - ٣    السیاسة الخارجیة من إعالن الحرب وقیادة الجیش وعقد المعاھدات.إدارة  - ٢

  المراسیم والقوانین
  أھمیة منصب الوزیر

  مساعدة الفرعون فى إدارة الدولة وتنظیم شئونھا. - ٢                        یرأس اإلدارة المركزیة. - ١
  یسن بعض القوانین بتفویض من الملك. - ٤   لعلیا.یعد كبیر القضاة ویرأس المحكمة ا - ٣

   یعد الملك رمسیس الثالث آخر الملوك العظام في الدولة الحدیثة
  بالقرب من الدلتا . وخاض أول المعارك البحریة لمواجھة شعوب البحر المتوسط وانتصر علیھم

  

  كانت وظیفة الكاتب ینظر لھا نظرة احترام وتقدیر
ألن�ھ یض�من ل�ھ  یة ھى أحسن وسیلة یضمن بھا الشاب المصري تحقیق مستقبل مشرق لھكانت الوظائف الكتاب

  االلتحاق بالسلك اإلداري وتولى الوظائف المھمة.
  قیام الثورة االجتماعیة فى أواخر األسرة السادسة فى عھد الملك بیبى الثانى

   . ضعف سلطة الملك بیبى الثاني الذي حكم عمراً طویالً  - ١
       . حكام األقالیم والكھنة موارد الدولة لمصلحتھم ومصلحة أوالدھم فكثرت المظالم استغالل - ٢
  . أخذ الحكومة من الفقراء لتمتلئ خزائن األغنیاء - ٣
  . انعزال الملك عن الشعب.و انتشار النفاق فى أرجاء البالد - ٤

  الفرعون بما یصدره من قوانین. نتج عنھا تحول نظام الحكم من ملكیة مطلقة إلى ملكیة مقیدة یلتزم فیھا
  كان شعب مصر مسالم ال یمیل إلى الحرب

  . ألنھ صاحب حضارة زراعیة مستقرة حیث منحھ النیل قدراً كبیراً من األمن واالستقرار -
لم یلجأ المصري القدیم للحرب إال دفاعا عن النفس فإذا رأى من یھدد أمنھ واستقراره خرج لیدافع عن  -

  . أرضھ
  عصر الدولة الحدیثة ھو العصر الذھبي للبحریة المصریةیعتبر 

لكثرة بناء واستخدام األساطیل المختلفة وتوسع الدولة في بناء ترسانات الس�فن عل�ى س�واحل البح�ر المتوس�ط 
  والبحر األحمر ومجرى نھر النیل

   طة ككیان مستقل عن الجیش فى عصر الدولة الحدیثةشرظھرت ال
  األمن وإجبار األفراد على احترام سلطة الدولةلحفظ النظام وإقرار  - 

  ساعدت الطبیعة في تحقیق الوحدة بین مملكة الشمال والجنوب
  نھر النیل:  ربط بین القرى والمدن واألقالیم المختلفة. - ١
  انبساط أرض الوادي وامتدادھا:  من الشمال إلى الجنوب ساعد على االتصال واالختالط. - ٢
  أرضھا:  جعلت المصریین یتحدون لمواجھة الطامعین فیھا. خیرات مصر وخصوبة - ٣

حیث كان الفرعون یھدى الجنود المخلصین وكبار  لم تختفى الملكیة الخاصة لألفراد فى مصر الفرعونیة
  .الموظفین أراضى زراعیة تكون ملكاً لھم ولورثتھم 

  ئل النقل المختلفةیرجع ذلك الي توفر وسا  فى مصر ازدھار التجارة الداخلیة والخارجیة
  النقل النھرى: من خالل المراكب فى النیل التى تنقل البضائع من الشمال إلى الجنوب والعكس.

  النقل البحرى: من خالل سفن كبیرة تجوب البحار لتنقل البضائع وتحقق التواصل الحضارى مع الدول 
  حجار.النقل البرى: تتمثل فى دواب النقل وزحافات تجرھا الثیران لنقل األ
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  لتسھیل التجارة مع بالد بونتربط النیل بالبحر األحمر بقناة سیزوستریس 
  انھارت دعوة أخناتون رغم صدق نوایاه

قیام كھنة أمون بثورة مضادة  -٢        . محاولة أنصار الملك فرض الدعوة بالقوة ولیس بالتدرج والحكمة - ١
  .قضت بھا على مذھب أخناتون 

  فى أخالق المصریین القدماءكان للدین أثر كبیر 
  . كانت التعالیم الدینیة التى تركھا لنا حكماء مصر القدیمة بمثابة ضمیر األمة - ١
  . كانت دستور العالقات اإلنسانیة واالجتماعیة وھى تعالیم تحض على الفضیلة ونبذ الرذیلة - ٢
    . اإلمارة بالسوء تدعو إلى التحلي بالصفات الحمیدة  وتدعو للسیطرة على نزعات النفس - ٣

  اھتمام المصریین بعلم الحساب
  تقدیر الضرائب والمعامالت التجاریة. -٢                     . قیاس فیضان النیل - ١
  حساب مواسم الزراعة وتسجیل رواتب الموظفین والجنود - ٣

  -: دخلت الكیمیاء فى أھمیة الكیمیاء
  . صناعة األصباغ واأللوان وأدوات التجمیل والعطور -٢ . صناعة الزجاج والبرونز وكیمیاء المعادن - ١
    . صناعة العقاقیر واألدویة من الحیوانات والنباتات - ٤  . أعداد المواد التي تدخل فى عملیة التحنیط - ٣

  كان للعقیدة الدینیة عند المصري القدیم تأثیرھا الكبیر فى فن العمارة
ساكنھ من الطوب اللبن باعتبارھ�ا مؤقت�ة بینم�ا اس�تخدم الحج�ر ف�ى بن�اء إیمانھ بالحیاة بعد الموت جعلھ یشید م

  المعابد باعتبارھا بیوت المعبودات والمقابر على أنھا بیوت للموتى  
  اھتمام المصریین بمقابر الملوك وتحصینھا

  . ألن الملك فى نظر الشعب مقدس -٢                 . الحفاظ على جثة الملك بعد الموت - ١
  وجود الحلي والذھب واألشیاء الثمینة و جثث الملوك یلزمھا مقابر حصینة لتأمینھا من اللصوص. - ٣

  اختلف األدب السیاسي باختالف األحداث التاریخیة
  . : كان الفرعون موضع مدح وتقدیر من الشعراء واألدباء فى عصور العزة والنصر

  ة المظالم ناصحین للملك تارة ومھاجمین ضعفھ تارة مواجھلدورھم باألدباء  یقوم:  فى عصور الظلم والفوضى
  تمیزت الحضارة المصریة بعدة خصائص

  انشأ المصریون حضارتھم معتمدین على عقول وجھود أبنائھم. : األصالة
  قامت فى مصر أقدم حضارة  إذ یبلغ تاریخھا الحضارى أكثر من سبعة آالف عام. : القدم

  صریة آالف من السنین دون انقطاع.: استمرت الحضارة الم االستمراریة
: لم تعش منعزلة بل نشرت فى العالم نور المعرفة والعلم وتأثرت بھا حضارات الشرق  التواصل الحضاري

  . والغرب
  الحضارة المصریة من أقدم ا لحضارات اھتماما بالدین واعتنق أبناؤھا التوحید وعبادة إلھ واحد. : التدین
   . یع المجاالت وتركت للبشریة نماذج من العلوم واآلداب والفنونتقدمت مصر فى جم : التقدم

   عرفت مصر اإلدارة السلیمة الحازمة لمواجھة األزمات
الدلیل علي ذلك  قصة سیدنا یوسف علیھ السالم والخطوات التى اتخذھا فى سنوات الجفاف تدل على ما یجب  

  .لى مشروعات الرى وعملیات الزراعة المختلفة أن تفعلھ اإلدارة الرشیدة وتشرف الحكومة المركزیة ع
   لعبت ا لمرأة المصریة  قدیماً ادوارا متعددة

  . : كانت األم تتولى مسئولیة كل ما یتعلق بشئون المنزل وتربیة أبناءھا الصغار فى المنزل
الروح  بعث : تولت بعضھن الحكم مثل الملكة حتشبسوت وكان لبعضھن دور فى  الدور السیاسي والعسكري

  جدة أحمس األول وأمھ ھم الوطنیة والمقاومة لتحریر أرض مصر من الھكسوس ومن
  وكانت بعضھن كاھنات فى المعابد. ایزیسمثل تمتعت بمكانة خاصة فى عالم المعبودات   : الدور الدیني

مثل  : خرجت إلى األسواق ومارست البیع والشراء، اشتغلت بعض النساء فى الصناعاتالدور االقتصادى
  والمنسوجات، كان للمرأة حق التملك والتصرف فى الممتلكات الخاصة بالبیع أو بالمنح. األغذیة

) التى كانت تعمل مریت أتون بنت أخناتونكان بعض النسوة یعرفن القراءة والكتابة مثل ( -الدور الثقافى :  
  كاتبة.
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    تعددت االحتفاالت واألعیاد عند المصریین القدماء
  كانت تقام فى  األقالیم المصریة وتقام فى المعابد احتفاالً باآللھة كعید أوزوریس ورع   : ینیةأعیاد د

  )  شم النسیم ( : كعید رأس السنة و الفیضان و البذر و الحصاد و الربیع  أعیاد قومیة
  : كعید میالده وعید جلوسھ على العرش. أعیاد خاصة بالفرعون

  اكب النصر  بعودة الجیش المصرى منتصراً من حمالتھ خارج البالد.: حیث تقام مو احتفاالت الجیش
  اختلفت المساكن فى مصر القدیمة باختالف طبقات المجتمع المصرى

حیث تكون من طابق واحد وحجرة واحدة تتصل بفناء وأثاثھا  بسیطةمن الطوب اللبن و  : العامة مساكن
  . بسیط

  و اتساعاً وتتكون أحیانا من طابقین.: كانت أحسن حاالً  الطبقة الوسطى مساكن
للغالل  كانت كبیرة ومتعددة الحجرات وبھا صالة واسعة الستقبال الضیوف وبھا مخازن:  مساكن األغنیاء

  للحیوانات وكانت تحیط بھا حدیقة تزرع فیھا األشجار. وإسطبالت 
  . األشكال والوسائد: تمیز بالفخامة واالتساع و الزخارف  والمقاعد متعددة  القصر الفرعوني

  أعلت مصر الفرعونیة من شأن المعلم
  . كانت تعفیھ من الضرائب وكان المعلم یلقى احتراماً كبیراً من جانب طالبھ - ١
  . كان للكتابة والقراءة فى مصر القدیمة مكانة كبیرة وھى توصیة اآلباء ألبنائھم عند التحاقھم بالمدارس - ٢

  الحسابتقدم المصریون القدماء فى علم 
  . استخدموا الجمع والطرح والضرب والقسمة -٢      . عرف المصریون القدماء أصل الحساب وقواعده - ١
  . توصلوا إلى معرفة الكسور العادیة وعرفوا علم المساحة وقدروھا بالذراع - ٣

نجوم عرفوا التقویم الشمسي وتوصلوا إلى معرفة الكثیر من مواقع ال  تقدم المصریین فى علم الفلك
  والكواكب.

  

   عرف  المصریین التخصص فى الطب
  فكان ھناك أطباء للجراحة  واألسنان والعیون والنساء.

  : (ایمحوتب) ( امنحوتب بن حابو.) من أشھر األطباء
 أھم أسئلة ما النتائج

  فى األراضى المصریة وجود الصخور والمعادن
  ت.بناء األھرامات والمعابد،و التماثیل،و المسال -١    
  صناعة األدوات واألوانى والحلى وأدوات الزینة -٢    

  انتصار أحمس على الھكسوس :
  بدأ عھد جدید لمصر یطلق علیھ عصر المجد الحربى – ١    

  قام أحمس باالتجاه جنوبا لتطھیر الجنوب من سیطرة بعض العناصر النوبیة – ٢    
  قام بإصالحات داخلیة . – ٣    

  م بالبعث بعد الموت :إیمان المصرى القدی

 األثاث الجنائزى التحنیط المقابر الحصینة

بناء مقابر حصینة 
وأھرامات ضخمة لتجنب 
 السرقة أو العبث بالموتى

تحن���یط الجس���د للحف���اظ 
علی�����ھ لتتع�����رف علی�����ھ 

 الروح عند البعث

تزوی��د المی��ت بالض��روریات 
م�������������ن أدوات وأث�������������اث 

 الستعمالھا بعد البعث
  

  :) الرابع ( أخناتون بثورتھ الدینیة انشغال الملك أمنحتب 
  انشغل الملك الشاب عن مقدرات البالد وأھمل شئون السیاسة والحرب لنشر دعوتھ ومواجھة خصومھ  - ١
  تعرضت اإلمبراطوریة المصریة فى سوریا إلى التفكك. - ٢
  تدھور األوضاع السیاسیة واالقتصادیة فى البالد – ٣

==========================================================  
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  بم تفسر
  الفرعونیة؟والعراقیة  تینھناك تشابھ بین الحضار -
  مصر والعراق بھا األنھار واألودیة الخصبة التى شجعت على الزراعة واالستقرار. -١
  مع الدول المجاورةالموقع المتمیز الذى ساعد على التواصل الحضارى  - ٢
  لم تدم دولة أشور زمنا طویال؟ یرجع ذلك إلى: -
  سیاسة العنف والتدمیر مما أدى إلى سخط الشعوب فى البالد التى فتحوھا.ـ اثباع ملوكھا  ١
  ام  الشعوب بثورات متكررة ضدھم أدت إلى إنھیار دولتھمیأھمالھم لثروات البالد و قـ  ٢
  ھمیة خاصة فى نفوس العراقیین؟احتل المعبد (الزاقورات) أ -
  یتعلم فیھ الناس وتودع بھ السجالت والعقود -٢      ألنھ كان یتوج فیھ الملك وتقام فیھ الشعائر الدینیة. -١
  عرف سكان بالد العراق القدیمة الزراعة منذ أقدم العصور؟ -

أھم الحبوب: (القمح والش�عیر)    بسبب توافر میاه نھرى دجلة والفرات فاعتنوا بشئون الرى وحمایة أراضیھم
  والخضروات والفاكھة.

     ریةماباسم الكتابة المس الكتابة في بالد الرافدین عرفت -
  ألن كل عالمة تشبھ شكل المسمار.  
  ؟أھمیة الحضارة الفینیقیة الدینیة واالستراتیجیة -
لعبت دوراً ھاماً فى  -٣     ودیة والمسیحیة.مھبط الدیانتین السماویتین الیھ -٢      تمیزت بموقعھا الجغرافى. -١

  نشر الدین اإلسالمى.
  اتجاه الفینیقیون إلى البحر؟ - 

  بسبب وجودھم فى شریط ساحلى ضیق محدود الموارد تحده الجبال من ناحیة الشرق. -١
   قی�ام الم�وانئ.كث�رة التع�اریج الس�احلیة الت�ى س�اعدت عل�ى  -٣  توافر األخشاب الجیدة الص�الحة لبن�اء الس�فن. -٢
  موقع فینیقیا المتوسط بین الشرق والغرب -٤
  لم یستطع الفینیقیون الشرقیون أن یشكلوا وحدة سیاسیة واحدة؟ -

.الشخصیات :بسبب التنافس بین المدن الفینیقیة الشرقیة  
انوا یفض�لون األم�ان رغم أن اھتمامھم بالشئون االقتصادیة كان أكبر من اھتمامھم بالنواحى السیاسیة إال أنھم ك -

  واالستقرار السیاسى
  ھناك تشابھ بین الحضارتین العراقیة والفرعونیة؟

  مصر والعراق بھا األنھار واألودیة الخصبة التى شجعت على الزراعة واالستقرار.  - ١
  الموقع المتمیز الذى ساعد على التواصل الحضارى مع الدول المجاورة - ٢

   لم تدم دولة أشور زمنا طویال
  اثباع ملوكھا  سیاسة العنف والتدمیر مما أدى إلى سخط الشعوب فى البالد التى فتحوھا. - ١
  أھمالھم لثروات البالد و قیام  الشعوب بثورات متكررة ضدھم أدت إلى إنھیار دولتھم - ٢

  نشأة الكتابة واختراع الحروف الھجائیة
  سجیل ما یبیعونھ وما یشترونھ فى سجالتھمعندما دعت الحاجة الفینیقیین إلى ابتكار وسیلة سریعة لت
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  اھم الشخصیات* 
  

   اكمل
  ھم أول من سكن بالد الرافدین.      السومریون - ١
  مة لھم)  عاصورـــأش(مدینة شمال العراق واتخذوا من من شبھ الجزیرة العربیة إلى  األشوریون .........ھاجر-٢
  ق.م ٥٣٩بقیادة ملكھم (كورش) عام  الفرس ........أیدى عليسقطت الدولة البابلیة الثانیة  - ٣
  دویالت المدن...........من دویالت صغیرة سمیت  في بالد الرافدین تكون النظام السیاسى -٤
  فأصبحت الجیوش دائمة رياألشو ..............كانت الخدمة العسكریة إلزامیة أیام الحرب حتى أتى العھد -٥
  طبقات:. ثالث....................انقسم المجتمع فى بالد العراق القدیمة إلى  -٦
  الحدائق المعلقة وھى إحدى عجائب الدنیا السبع كذلك برج بابل الشھیر. )نبوخذ نصر( .........شید الملك -٧
  بتعمیر مدینة (نینوى) )اریبحسن( .........برع األشوریون فى فن العمارة فقد اھتم الملك األشورى -٨  

  الثیران المجنحة .........تمیز فن النحت بالدقة والمھارة  ومن نماذجھ - ٩
  مركز الزعامة بین المدن الفینیقیة األخرى صیدا..........احتلت مدینة -١٠
  زعامة المدن الفینیقیة بعد صیدا صور..............تولت -١١
  من أقدم المدن الفینیقیة وأوثقھا صلة بمصر جبیل...............مدینة..... كانت -١٣
أسس��ھا الفینیقی��ون  قرطاج��ة ...........العدی��د م��ن المس��توطنات ف��ى ح��وض البح��ر المتوس��ط وأھمھ��ا اذدھ��رت -١٤

  تونس الحالیة ..............بالقرب من مدینة
  وفشل السوارھا العالیة  احتالل فینیقیا  ذ نصر الثانىنبوخ ..........حاول الملك البابلىم  ق السادسفى القرن  -١٥
  ھى المورد األساسى عند الفینیقیین التجارة................. كانت -١٦
  ھم أول أمة بحریة فى التاریخ. الفینیقیون-یعد........................ -١٧
عل�ى رأس المعب�ودات الفینیقی�ة وھ�و :إی�ل...بینم�ا المعب�ود......رب الخص�ب واإلنم�اء    بعل یعد المعبود...... -١٨

  صاحب الكلمة األولى واألخیرة فى شئون البشر الدینیة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من توحید العراق كلھ ألول مرة ف�ى مملك�ة متح�دة تمكن ق.م.  ٢٣٥٠ تولي الحكم عام   سرجون األول
  عاصمتھا (أكد).

  
  حمورابى

  أعاد أعمار مدینة بابل ووسعھا  - ٢ حفظ األمن والنظام - ١
  أصدر مجموعة من القوانین عرفت باسمھ - ٤      نى معبداً لإللھ مردوخب - ٣
   مادة نقشت على حجر صلب  ٢٨٢أصدرمجموعة من القوانین بلغت  -٥

إمبراطوری�ة  امت�د نفوذھ�ا إل�ى   من تكوین جیش قوى والسیطرة على بابل وكونتمكن   سرجون الثانى
  الشام ومصر.

  القوة والبصالبة  كان یتمیز بكفاءتھ العسكریةو ملوك الدولة الكلدانیةیعتبر أشھر      نبوخذ نصر الثانى
  بابل المعلقة احدى عجائب الدنیا السبع القدیمة  ققام بانشاء برج بابل /انشأ حدائ

  قاد الفرس في غزو العراق  كوروش
       ھى ربة الحب والحرب   عشتار  كبیر المعبودات كان یمثل السماء.   (أنو)
بتعمیر مدینة (نینوى) إحدى عواصم األشوریین بعد أن خرب مدینة بابل فصمم على أن   بیسنحا ر

  یجعلھا أجمل وأروع من بابل
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  بم تفسر
    یة بالمینو ة حضارة جزیرة كریتسمیت -
  یةألن كل ملوكھا كان یحملون لقب مینوس (مثل لقب فرعون) فى الحضارة المصر  
  الدیمقراطیة فى أثینا لم تكن كاملة؟ -
  جعلت الحقوق االنتخابیة والتشریعیة لألحرار فقط وال یجوز للعبید أو األجانب االشتراك فیھا. -١
  حرمت النساء من مباشرة حقوقھم السیاسیة والتشریعیة -٢
   أثینا فى الفنون واآلداب والعمارة وظھور الفالسفة والمفكرین  تفوق -

  ق م ٥حتى  ٤فى القرن  حریة الفكر واإلبداعولحیاة الدیمقراطیة التى عاشتھا أثینا للسكان ابسبب 
    بأبى التاریخ المؤرخ الیوناني ھیرودوت لقب - 
 فى التاریخ ویقع فى تسعة مجلدات أفرد الجزء الثانى منھا لتاریخ مصر.عرف بتمحیص االخبار  نھ ألف كتاباً ال -
  ةبناء مدینة اإلسكندری -
  تحمل اسمھ مثل عدة مدن أخرى أسسھا. -١
  تكون قاعدة بحریة لتدعیم سیطرتھ على البحر المتوسط -٣   تكون مركزاً لنشر الحضارة اإلغریقیة فى العالم. -٢
  باإلسكندر األكبر لقب اإلسكندر -
  ألنھ كان من أكبر الفاتحین وحقق انتصارات مبھرة 
  لح والخیرلقب المصریین بطلیموس الثالث بالصا -

ألنھ أمر بإسقاط الضرائب  على األھالى وفتح صوامع الغالل الحكومی�ة لھ�م حینم�ا انخف�ض منس�وب فیض�ان النی�ل 
  عن مستواه وكان محباً للعلم والثقافة.

  لزراعة فى عھد البطالمة:ازدھارا  -
  ة من األراضى الزراعیة.استصالح مساحات كبیر -٢          وشق القنوات وإقامة الجسور. الريإصالح نظام  -١
اتبعوا نظام ال�دورة الزراعی�ة للحف�اظ عل�ى ج�ودة  -٤      استخدام وسائل الرى الحدیثة مثل الساقیة والطنبور. -٣

  األرض وخصوبتھا.
  اھتموا بزراعة محصول القمح والذرة والشعیر واستقدموا أنواعاً جدیدة من الفواكھ -٥
  ةنشاط حركة التجارة في عصر البطالم -
  ساعد النشاط الزراعى والصناعى على رواج التجارة والتى اھتم بھا البطالمة اھتماماً كبیراً. -١
  وقد شجعھم على ذلك موقع مصر الجغرافى فى قلب العالم القدیم. -٢
ن. المص�انع لبن�اء الس�فوالموانئ على  البحر المتوسط واألحمر.  - اھتم الیونانیین بالنواحى التجاریة فانشأوا: -٣
  المنارات: الرشادھا.و
  سكوا العملة لتسھیل التبادل التجارىونظموا شئون الجمارك. و   
  ازدھار النشاط التجارى فى اإلمبراطوریة الرومانیة قدیماً؟ -
ت�أمین المالح�ة البحری�ة بفض�ل  -٢    ھیمنة اإلدارة المركزیة فى روما على اإلمبراطوریة فى الداخل والخارج. -١

  الرومانى. قوة األسطول
  إعطاء الفرصة لقرطاجة لممارسة نشاطھا التجارى من جدید. -٤       فتح أسواق جدیدة فى أفریقیا وأسبانیا. -٣
   ازدھر فن التصویر عند الرومان -
  إلى تجمیل حوائطھ من الداخل. الرومانيلحاجة المسكن  -
والحی�اة م��ن  ورھم بالص�ور لتنق�ل الطبیع��ةاس�تخدم الن�بالء الروم��ان المص�ورین اإلغری�ق ف��ى ت�زیین ج�دران قص�� -

  الرحابة والجمال حتى ال یشعر من فیھ بعزلتھ الكاملة عن العالم الخارجى. إلعطاءخارج المسكن إلى داخلة 
  تمتع مصر بمركز خاص میزھا عن بقیة والیات اإلمبراطوریة الرومانیة. -
إمداد روما ب�القمح -٢    والمتحكم فى طرق التجارة. فى ملتقى قارات العالم القدیم الجغرافيأھمیة موقع مصر  -١

  السكان إلطعامالالزم 
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  أقبل المصریون على اعتناق المسیحیة؟ -
ك�انوا یع�انون تح�ت الحك�م  ال�ذيألنھم وجدوا فیھا مبادئ سامیة وخالصاً لھم من واقعھم المضطرب والقھر وال�ذل 

  الروماني
  ؟رومانيالتعرض السید المسیح وتالمیذه لالضطھاد  -

  رفض المسیحیون تقدیس صور األباطرة الرومان.و ألن مبادئ المسیحیة تخالف الوثنیة 
   روما بحرق نیرون اإلمبراطورقیام  -

  المسیحیین بإحراقھا لیقوم باضطھادھم بأبشع حتي یتھم 
  یعرف عصر دقلدیانوس بعصر الشھداء -
  یتبع التعالیم المسیحیة. مرسوماً بھدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة وإعدام من -
  .القبطيبدایة للتقویم  ٢٨٤مما دفع األقباط أن یخلدوا تاریخ شھدائھم فاتخذا الكنسیة القبطیة فى مصر سنة  -
  فى مصر الرومانيسقوط الحكم  -

  لموارد مصر. االقتصادي: وظلمھم واستنزافھم أوالً: استبداد الحكام
أرض مصر كلھا لإلمبراطور یمنح قطعاً منھ�ا للمق�ربین من�ھ أو للمح�اربین أو فقد اعتبروا  ثانیاً: النظام االقطاعى:

  لغیرھم.
  وتعددھا واالستبداد والعنف فى وسائل جمعھا. ثالثاً: فداحة الضرائب المفروضة على المصریین:

خل�د  غریقتعمل فى سبیل إرضاء الطوائف الممیزة وعلى رأسھم الرومان واإل رابعاً: اعتبار المصریین طبقة أقل:
ھج�رة الق�رى كوس�یلة س�لمیة -قی�ام ث�ورات ض�دھم. -تمثلت ف�ى والتحديصورا رائعة من الصمود  كفاح المصرى 
  نلمحاربة الروما

   && لمن تنسب االعمال
  

  الشخصیة
  أھم أعمالھا

تشجیع العمل واإلنتاج، تخفیض المھور، توفیر فرص عمل للعامة، إسقاط الدیون، تحدی�د علي    سولون
  ى للمصروفات على الحفالت، وضع دستور جدیدحد أقص

  قام بالعدید من اإلصالحات. وانضم إلى العامة رغم كونھ من أسرة غنیة.  بركلیس
  كان مؤمنا بأن التربیة االجتماعیة السلیمة ھى السبیل الرتقاء الشعب األثینى- 

  یھ العربوقد أطلق عل أسس مدرسة تعتمد على الفكر التاریخى وعلم األحیاء   أرسطو
  المعلم األول ألنھ بحث فى كثیر من العلوم إلى جانب الفلسفة 

  حیث تقوم فلسفتھ على أعمال العقل فى كل شئمن اشھر فالسفة االغریق    سقراط
یعد أحد أعظم المؤرخین فى القرن الثانى ق.م. وأشھر ما كتبھ كتاب (ف�ى الت�اریخ الع�ام) وكت�ب   بولیبیوس

  ى العصر البطلمىكثیراً عن مصر وخاصة ف
زار مصر وألف كتابھ الشھیر (الجغرافیا) ویتكون من سبعة عشر جزءاً وتحدث ع�ن مص�ر ف�ى   ناسترا بو

  منھ. ١٧الجزء 
   والغزل والرثاء  شعراء الغناءمن أشھر    ارخیلوخس

  أشھر أطباء األغریق وكان یطلق علیھ أبوالطب    أبوقراط
  أعظم أنجازاتھ: تمثال زیوس  الیونانى. یعد عمید النحاتین فى العالم  فدیاس

بطلیموس 
  االول

و بع�د    دخل فى حروب عدة من أجل توطید حكم�ھ ف�ى مص�ر س�واء أثن�اء والیت�ھ عل�ى مص�ر  

وض�ع أس�س ال�نظم ق.م. وكون إمبراطوریة بطلمیة مركزھ�ا مص�ر.٣٠٥إعالن نفسھ ملكاً عام 
  اإلداریة والمالیة فى مصر ولقب بالمنقذ.

بطلیموس 
  الثانى

اب��ن بطلیم��وس األول ت��ولى الع��رش بع��د وف��اة أبی��ھ أح��دث نھض��ة كبی��رة ف��ى ش��تى المج��االت 

  أصبحت مصر إمبراطوریة كبیرة فى عھده.االقتصادیة والثقافیة.
بطلیموس 

  الثالث
خل�ف وال�ده وك�ان یتمت�ع بص�فات حمی�دة حت�ى لق�ب ب�الخیر أو الص�الح (عل�ل) ألن�ھ أم�ر بإس��قاط 

وفتح صوامع الغالل الحكومیة لھم حینما انخفض منسوب فیض�ان النی�ل  الضرائب  على األھالى
  عن مستواه وكان محباً للعلم والثقافة.
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بطلیموس 
  الرابع

  بدایة ضعف الدولة البطلمیة 

  وضع كتاب األصول فى مجال الھندسة الریاضیة  اقلیدس
  أول من قام بدراسات نسبیة ألحجام الشمس والقمر واألرض  أریستاخورس

  صاحب قانون الطفو.  ارشمیدس
  اكتشف الدورة الدمویة وكان یستخدم أداة بدیعة لقیاس سرعة النبض.  ھیروفیلوس
  انتصر في معركة اكتیوم البحریة/اسس االمبراطوریة الرومانیة  أوكتافیوس

أعظ��م ش��عراء الروم��ان ظھ��ر زم��ن أغس��طس وھ��و ال��ذى خل��د قص��ة تأس��یس روم��ا ف��ى قص��یدتھ   فرجیل
  الملحمیة األلیادة.

أول مؤرخ رومانى كتب بالنثر الالتینى، ومن مؤلفات�ھ المھم�ة ع�ن الت�اریخ (األص�ول) ویتح�دث   كاتو الرقیب
  عن تأسیس مدینة روما.

  وما كامالً منذ تأسیسھا حتى وفاتھلم یؤلف إال كتاباً واحداً ویتناول تاریخ ر  لیفیوس
  الذى أحرق روما أتھم المسیحیین بإحراقھا لیقوم باضطھادھم بأبشع الطرق  نیرون

  مرسوماً بھدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة وإعدام من یتبع التعالیم المسیحیة.  دقلدیانوس
بدای�ة  ٢٨٤ى مص�ر س�نة مما دفع األقباط أن یخلدوا تاریخ ش�ھدائھم فاتخ�ذا الكنس�یة القبطی�ة ف�

  للتقویم القبطى.
صدر مرسوم التسامح مع المسیحیین فیما عرف باس�م (مرس�وم م�یالن) وال�ذى أعط�ى الحری�ة أ  قسطنطین

  الدینیة للمسیحیین.
  أصدر مرسوماً بإلغاء الوثنیة واالعتراف بالمسیحیة دیانة رسمیة للدولة  ثیودسیوس
وھ��و مص��رى م��ن أبن��اء أس��یوط ع��اش  ف��ى الق��رن الثال��ث  الرومانيم��ن أش��ھر فالس��فة العص��ر  أفلوطین

  يالمیالد
  نشر المسیحیة الي مصر وخاصة االسكندریة   مرقس

عمرو بن 
  العاص

  قاد الفتح العربي االسالمي لمصر

  && امثلة على حضارات بالد الیونان القدیم

حضارة جزیرة 
  كریت المینویة

  وتأثرت بھا،  ارتبطت بالحضارة المصریةو ظھرت فى جزیرة كریت
یة ألن كل ملوكھا ك�ان یحمل�ون لق�ب مین�وس (مث�ل لق�ب فرع�ون) ف�ى  سمیت بالمینو

  الحضارة المصریة 

حضارة مدینة 
  أسبرطة

  من القرى الصغیرة. دنشأت إسبرطة باندماج عد
 لاالنظام: عرفت بنظامھا العسكرى الصارم  من أجل إعداد مواطنین قادرین على القت

  فى التربیة على كافة مجاالت الحیاة فى أسبرطة انعكس ھذا النظامو

  عرفت أثینا بنظامھا الدیمقراطى ونشأت داخل إقلیم اتیكا.  حضارة مدینة أثینا
تمی��زت بتنوعھ��ا الجغراف��ى ال��ذى أدى إل��ى اخ��تالف نش��اط الس��كان فیھ��ا ومس��تویاتھم 

  االجتماعیة.
  

   && ما المقصود
  

   الھلینیستیة. -
  رة المصریة والیونانیة الحضا حضارة تجمع بین 

  && انواع الملكیة االراضى فى روما
   األراضى المقدسة: -١
  وھى التى كان الملوك یمنحونھا للمعابد وھو تقلید درج علیھ ملوك مصر منذ العصور القدیمة  

  والثانى مخصص للمعابد.  األول مخصص للكھنة،    واألرض المقدسة نوعان:
   ة:أراضى اإلقطاعات العسكری -٢
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من األرض تك�ون  اعتمد البطالمة فى تكوین جیوشھم على الجنود المرتزقة من اإلغریق وقاموا بمنحھم مساحات 
  بمثابة راتبا لھم وكانت مساحة اإلقطاع التى تمنح لھم تبعاً لرتبتھم فى الجیش.

  ھى التى كان البطالمة یمنحونھا لكبار موظفیھم كراتب لھم.  :أراضى الھبات -٣
  ----واك ملكیة المدن وھن -٤

  && انواع الفن الرومانى
  فن الطبقة الحاكمة: -١
  یمثلھ تماثیل األباطرة الرومان والنقوش التى زینت بھا جدران التوابیت الحجریة. 

الذى یتمثل فى آالف التماثیل الصغیرة واألوانى الفخاریة والحجریة والمعدنی�ة الت�ى تزخ�ر بھ�ا  - الفن الشعبى: -٢
  .المتاحف

  إغریق المدن األربعة: -٣
شكلوا الطبق�ة الوس�طى داخ�ل المجتم�ع المص�رى حی�ث تمتع�وا ب�بعض االمتی�ازات وأھمھ�ا أنھ�م ل�م ی�دفعوا ض�ریبة 

  )زیة) وسكنوا المدن األربع وھى (نقراطیس، اإلسكندریة، بطلمیس، وأنطنیوبولیسجالرأس (ال
   مرسوم میالن -٤
  لحریة الدینیة للمسیحیینوالذى أعطى ا  م٣١٣ه قسطنطین عامصدرأ 

  األدب القبطى -٥
اتخذ شكل مواعظ تتعلق باألمور الدینیة مثل قصص القدیسین وش�رح األناجی�ل وت�راجم ش�ھداء األقب�اط وك�ان  ادب

  الغرض منھا الحث على الفضائل ومكارم
  التواصل الحضاري&& 

  بم تفسر:
  :   اھتمام المصریین بمنطقة النوبة  -
  الجنوبیة من غارات البدو المتالحقة.تامین حدود مصر  -١
  إقامة عالقات تجاریة مع شعوب المنطقة. -٢
  الحصول على العاج ومتطلبات الشعائر الدینیة و المعابد من عطر وبخور ومواد تحنیط وغیرھا. -٣
    ظھرت التأثیرات اإلبداعیة للحضارة المصریة القدیمة فى بالد الیونان والرومان منذ أقدم العصور -٢
  حاجة المدن الیونانیة للقمح المصرى. -٢    خطر الفرس على مصر وبالد الیونان. -١
  حاجة مصر للجنود المرتزقة من اإلغریق لصد ومقاومة الفرس. -٣
    المصري البردياحتیاج الیونان بعد النھضة الثقافیة الكبرى فى القرن الخامس ق.م. لورق  -٤
   * لمن تنسب االعمال االتیة 

  
  بتقسیم النوبة إلى إقالیم إداریة شبیھ بالتقسیم المصرى  قام  -  سرت األولسنو

  لبالد النوبة  یعد أعظم رحالة الدولة القدیمة   حرخوف
  ة.نعبد فى قم معبود نوبي  / خنوم  عبد فى سمنة ددون  معبود نوبي   خنوم/ نودد

في ة م�ن البخ�ور وال�ذھب.أرسل حملة إلى بالد بونت وقد ع�ادت ومعھ�ا مق�ادیر كبی�ر  ساحورع
  عصر الدولة القدیمة

ال�ذى  أرسل حملة إلى بالد بونت وق�ام بتجدی�د المرك�ز التج�ارى ال�ذى أق�یم ف�ى كرم�ا   الثانى أمنمحات
  ٦اقامھ ملوك االسرة 

ق.م. ٦٠٠قام بأول محاولة فى تاریخ اإلنسانیة للدوران ح�ول أفریقی�ا ح�والى ع�ام  -  نكاو الثانى
  الفینیقیین مستعینا بالبحارة

  
  ھادریان

معبدا لآللھ سرابیس المعبود المصرى اإلغریقى كما زار مصر وقام برحلة إلى   أقام 
الص��عید ع��ن طری��ق نھ��ر النی��ل ووص��ل إل��ى األقص��ر وأثن��اء عودت��ھ س��قط ص��دیقھ 

فى الماء وغ�رق فح�زن علی�ھ اإلمبراط�ور وأم�ر بتش�یید مدین�ة ف�ى مك�ان  سانطونیو
  بولیس) ینة (أنطنیوالحادث تحمل اسمھ وھى مد

توحید دی�انتى الیون�ان ومص�ر ف�ى عب�ادة واح�دة باس�م اآلل�ھ س�رابیس وانش�أ ل�ھ ب قام  بطلیموس األول
  معبد السرابیوم باإلسكندریة
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  && التواصل الحضاري بین مصر وحضارات العالم القدیم
  أوربا  أسیا  إفریقیا   (النوبة)

  
  
  
  
  
  
  
  

السیاسي 
  والعسكري

  ةون الق���دماء بع���دق���ام المص���ری-١
حم�����الت عس�����كریة إل�����ى النوب�����ة 

  وشمال السودان  لتأمین الحدود.
انش�����أوا العدی�����د م�����ن الق�����الع -٢

  والحصون الحربیة.
ق�����ام المل�����ك سنوس�����رت األول --٣

إداری��ة  أق��الیمبتقس��یم النوب��ة إل��ى 
باإلض�افة  المص�ريشبیھ بالتقس�یم 

  إلى تعیین حاكم علیھا.
وك��ان ھن��اك أف��راد م��ن النوب��ة  -٤

ف����ى  المص����ريل����ون ب����الجیش یعم
  مملكة طیبة

ق����������ام المص����������ریون -١
الق������دماء بالعدی������د م������ن 
الحم��الت العس��كریة إل���ى 
س��وریا ولبن��ان للس��یطرة 
علیھ�����ا وجعلھ�����ا وح�����دة 
واح��دة تمث��ل خ��ط ال��دفاع 
األول ع����������ن الح����������دود 

  المصریة.
انش�����أوا العدی�����د م�����ن -٢

الق����������الع والحص����������ون 
  الحربیة بھا.

اشترك الفینیقیون م�ع -٣
ثال��ث) المل��ك (تح��تمس ال

فى معركة مجدو للقضاء 
  على أعدائھ.

ھكذا كانت مص�ر عب�ر ٤-
الت����اریخ حامی����ة لل����دول 
العربی��ة ف��ى مواجھ��ة ك��ل 

  المغتصبین.

  توط����دت العالق����ات ب����ین
مص��ر والیون��ان ف��ى فت��رة 

ت�������م  ٢٦حك�������م األس�������رة 
  اس����������تخدام الیون����������انیین 
كمرتزق������ة ف������ى الج������یش 

  المصرى.
زار مص��ر العدی��د م��ن  -٢

  وتھی��رد  األغری��ق أمث��ال
  المؤرخ الشھیر.

عن���دما تمك���ن األس���كندر ٣
م������ن  المق������دونياألكب������ر 

االس�تیالء عل��ى مص�ر ع��ام 
عمل على مزج  ق.م.٣٣٢

الحضارة المصریة القدیمة 
بالحض���ارة الیونانی���ة فیم���ا 
ع�����رف باس�����م الحض�����ارة 

  الھلینیستیة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :االقتصادي

كان��ت مص��ر تص��در إل��ى النوب��ة  -١
وش�����مال الس�����ودان المص�����نوعات 

  سیة واألسلحة والمنسوجات.النحا
وتستورد البخ�ور والعط�ور وم�واد 
التحن��������یط والك��������روم والزی��������وت 

  وغیرھا.
إح���دى مراك���ز   أس���وان كان���ت  -٢

   التبادل التجارى 
كم��ا ت��أثرت المنتج��ات النوبی��ة  -٣

ب�������بعض الص�������ناعات المص�������ریة 
صناعة األقمش�ة واس�تعمال الخ�رز 

  فى زخرفة المالبس وغیرھا.
سرة السادس�ة كما قام ملوك األ--٤

بإرسال بعثات تجاریة یرأسھا أح�د 
   كبار الموظفین.

 ىحرص��ت مص��ر عل�� -١
لبی��������ع  أس��������واقف��������تح 

منتجاتھا واستیراد خشب 
األرز م���ن فینیقی���ا ال���ذى 
استخدم فى مقابر الملوك 

  وصناعة السفن.
یشیر (حجر بالرمو)  -٢ 

إل����ى أن المل����ك س����نفرو 
مؤس��س األس��رة الرابع��ة 
ق��د أرس��ل أس��طوالً بحری��اً 

كونا من أربع�ین س�فینة م
 األرز  بإلحض�����ار خش�����

  من لبنان.
زادت العالق������ات -  ٣ 

التجاری�����ة ب������ین مص������ر 
وفینیقیا خاص�ة ف�ى عھ�د 

  الدولة الحدیثة.
المل��������ك  اس��������تعان -٤  

او) ببح��ارة فینیقی��ین ك��(ن
لل����دوران ح����ول أفریقی����ا 
الكتش��اف أس��واق جدی��دة 
واستمرت الرحلة ح�والى 

  ثالث سنوات.

 ج����اء بع����ض الیون����انیین -
إلى مصر ف�ى عھ�د الدول�ة 

  القدیمة.
اش����������تغلوا بالتج����������ارة  -

وأسسوا مدینة خاصة بھ�م 
عل����ى الط����راز األغریق�����ى 

  نق������������راطیس  س������������میت
  بمحافظة المنیا.

كم��ا وف��د إلیھ��ا الفن��انون  -
والص�ناع الیون�انیون حی�ث 
ارتق����ت ص����ناعة الزج����اج 

  واألوانى الفخاریة بھا.
كم��ا تمك��ن البطالم��ة ف��ى  -

مص���ر م���ن إنش���اء من���ارة 
  اإلسكندریة إلرشاد السفن.

ت����م إدخ����ال وس����ائل رى  -
حدیث�������ة مث�������ل الس�������اقیة 

  وغیرھا
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 االجتماعي
  :والدیني

  

تغلغل���ت العناص���ر النوبی���ة ف���ى  -١
  الحیاة المصریة.

أصبحت ھن�اك بع�ض األمی�رات  -٢
م���ن البی���ت المال���ك ف���ى طیب���ة م���ن 

  أصل نوبى.
ت��أثرت منطق��ة النوب��ة باألفك��ار  -٣

والم����وت المص����ریة ع����ن الحی����اة 
  والبعث والخلود.

انتش��رت المعب��ودات المص��ریة  -٤
مثل (أم�ون) (حتح�ور) ف�ى منطق�ة 

  النوبة وشمال السودان.
كما اعترف المص�ریون ب�بعض  -٥

األلھ���ة النوبی���ة وادخلوھ���ا ض���من 
ش���یدوا لھ���ا المعاب���د  ومعب���وداتھم 

 مثل: (ددن) الذى عبد فى س�منة و
  ة.نالذى عبد فى قم  (خنوم)

وس���رت الثال���ث ك���ذلك عب���د سن -٦
كإلھ للنوبة فى العھود التالی�ة  لم�ا 

  قام بھ من جھود عظیمة فیھا.
كم����ا ظھ����رت بع����ض األس����ماء  -٧

المصریة بین أصحاب البیت المالك 
  فى نبتھ.

ك��ان انتش��ار الكھن��ة المص��ریین  -٨
ف���ى معاب���د النوب���ة وحت���ى منطق���ة 
الش��الل الراب��ع أث��ر كبی��ر ف��ى نش��ر 

  الثقافة والعقائد المصریة.

ثر الفینیقی��������ون ت��������أ -١
بأفك����������ار المص����������ریین 

  كوظھ���ر ذل���ومعتق���داتھم 
ف���ى ع���ادات ال���دفن عن���د 
الفینیقی�����ین م�����ن وض�����ع 
الطع�����ام والش�����راب م�����ع 
المتوفى على وجود فكرة 
االعتق������اد ف������ى البع������ث 
والحیاة بعد الم�وت وھ�ى 
الفكرة الت�ى أخ�ذوھا ع�ن 

  المصریین القدماء.
ك�������������ذلك ص�������������ور  -٢

الفینیقی���ون الكف���اح ب���ین 
قص��ة  الخی��ر والش��ر ف��ى

األل���ھ (بع���ل) إل���ھ الخی���ر 
ع���دو إل���ھ الم���وت وھ���ى 
تش�����بھ قص�����ة (إی�����زیس 
وأوزوری���������س وس���������ت 

  المصریة).
  

بالدیان�ة  اإلغری�قتأثر  -١ 
أص�بحت عقی�دة و المصریة

اآللھ������ة ای������زیس عب������ادة 
  ھم شائعة فى بالد

اإلسكندر األكبر  حرص -٢
عل������ى احت������رام الع������ادات 
والتقالی���د المص���ریة وق���دم 
الق����������رابین للمعب����������ودات 

ریة وحم���ل األلق���اب المص���
الفرعونی���ة واتخ���ذ ش���عار 
قرنى الكبش المقدس رمزاً 

  لإللھ أمون.
س���ار البطالم���ة عل���ى  -٣  

نفس النھج فأنشوا المعابد 
عل����ى الط����راز الفرع����ونى 

  مثل:
معب����د ادف����و لعب����ادة اآلل����ة 
ح������ورس، معب������د دن������درة 
لعبادة اآللة حتحور، معاب�د 

  فیلة لعبادة اآللة ایزیس
س كم�ا تمك��ن بطلیم��و -٤  

 دی���انتياألول م���ن توحی���د 
الیون��ان ومص��ر ف��ى عب��ادة 
واحدة باسم اآللھ سرابیس 
وانش��أ ل��ھ معب��د الس��رابیوم 

  باإلسكندریة.
  
  
  
  
  
  
  
  

  والفنى: الثقافي

تشبعت النوبة وشمال السودان  -١
بعناصر ممیزة للحضارة المص�ریة 
القدیمة مثل بناء المقابر على شكل 
أھرام���ات ص���غیرة وطریق���ة ال���دفن 

المق����ابر وانتش����ار ع����ادة  ورس����وم
التحلى باألقراط المستدیرة بالنسبة 

  للرجال.
أدخل الفنان المص�رى تع�دیالت  -٢

على الفخ�ار الن�وبى األحم�ر وان�تج 
  منھ أشكاالً دقیقة للغایة.

أس���ھم فن���انو مص���ر ف���ى بن���اء  -٣
وتجمی��ل معب��د ك��وة و معب��د أم��ون 

  بالنوبةالشھیر بجبل البركل 

كان���ت جبی���ل بمثاب���ة  -١
ة مصریة یسكن بھا منطق

 واتمكن��� تج���ار مص���ریین
م��������ن نش��������ر الثقاف��������ة 

    المصریة 
ك��ان الحك��ام یكتب��ون  -٢

أس��ماءھم بالھیروغلیفی��ة 
المص��ریة واتخ��ذوا ش��عارا ذا 

  طابع مصرى ألمارتھم.
عث����ر ف����ى بی����روت عل����ى -٣

تمث����ال ص����غیر ألب����ى الھ����ول 
وع���������دد م���������ن المس���������الت 

 المصریة.
قص�����ة س������نوھى تلق������ى  -٤ 

م�ات  الضوء على الفترة التى
األول  أمنمح���اتفیھ���ا المل���ك 

وتولى الملك سنوسرت األول 
       الحكم

ت����أثر الف����ن الیون�����انى  -١
ب�����الفن المص�����رى الق�����دیم 

  خاصة فى مجال العمارة.
ظھ���ر ذل���ك ف���ى قص���ر  -٢

مین�����وس ومعب�����د   المل�����ك
بأثینا وم�ا بع�د  البارثینون 

م����ن أعم����دة دوری����ة ذات 
  أصول مصریة.

ك����ان الف����ن المص����رى  -٣
دة الت��ى أق��ام بمثاب��ة القاع��

  علیھا الفن الیونانى.
إنش�������������اء مكتب�������������ة  -٤

اإلسكندریة وجامعتھا على 
ید أحفاد الیونان فى مص�ر 
(البطالم�������ة) دور عظ�������یم 

  .ثقافةبتحقیق تواصل 
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  ** اھم التواریخ
  

  
  
  
  
  

 الحدث التاریخ الحدث التاریخ

 اقامة معبد البارثینون ق.م٤٤٧ اختراع الكتابة المسماریة ق.م٣٥٠٠

 اول دورة لاللعاب االولیمبیة ق.م٧٧٦ فتح القسطنطینیة م١٤٥٣

 وفاة االسكندر االكبر ق.م٣٢٣ احتالل الھكسوس مصر ق.م١٧٢٥

 مؤتمربابل ق.م٣٢٣ عقد معاھدة قادش ق.م١٢٨٠

 اعالن بطلیموس ملكا على مصر ق.م٣٠٥ اول وحدة فى تاریخ مصر ق.م٤٢٤٢

 وفاة بطلیموس الرابع ق.م٢٠٣ توحید مصر على ید نعرمر ق.م٣٢٠٠

 معركة اكتیوم البحریة ق.م٣١ معركة التحریر ق.م١٥٧١

 مصر تحت الحكم الرومانى  ق.م٣٠ معركة مجدو ق.م١٤٧٩

 ظھور الدراما المنفیھ ق.م٣٤٠٠

 تأسیس روما ق.م٧٥٣ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون م١٩٢٢

 مقدونیا والیة رومانیة ق.م١٤٨ ظھور الدولة السومریة ق.م٤٠٠٠

 الیونان والیھ رومانیة ق.م١٤٦ راق فى مملكھ واحدهتوحید الع ق.م٢٣٥٠

 بدایة الحروب البونیة ق.م٢٦٤ استیالء كوروش على بابل ق.م٥٣٩

 سقوط النظام الملكى فى روما ق.م٥١٠ استیالء االسكندر على بابل ق.م٣٣٠

 تقسیم االمبراطوریة الرومانیة م٣٩٥ الفتح االسالمى للعراق م٦٣٢

 م٤٧٦
لى االمبراطوریة الرومانیة قضاء البربر ع

 الغربیة

 بدایة التقویم القبطى م ٢٨٤

 اصدار مرسوم میالن م ٣١٣

 الفتح االسالمى لمصر م ٦٤١

 رحلة حتشبسوت الى بالد بونت ق.م١٤٩٥ تشریعات سولون ق.م٥٩٤
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   السطور** نقاط 
 لفة كسلسلة متصلة الحلقات .... دلل ؟؟* انتقلت الحضارات من مكان آلخر عبر األزمنة المخت

دأت الحضارة بحضارات الشرق وتمثلت فى الحضارات العظمى فى : مصر ، والعراق ( بالد ما بین النھرین ) ب -
  ، وبالد فارس ( ایران حالیا ) 

نیة إلى انتقلت الحضارة مرة ثا - انتقلت الحضارة الى الغرب وتمثلت فى حضارتى بالد الیونان والرومان . -
  الغرب ، فكانت الحضارة الغربیة الحدیثة .

غادرت  الحضارة لتنتقل مرة أخرى الى الشرق على ید الحضارة االسالمیة لتستقر لعدة قرون تقترب من  -
  األلف عام .

  * عبقریة المكان ( من كتاب شخصیة مصر  لجمال حمدان ) :
منھا العالم القدیم ، والوحیدة التى تلتقى فیھا قارتان التى یتألف  قارات مصر حجر الزاویة فى الثالثة  -  

وتقترب منھا ثالثة .. فھى بوابة مشتركة ألفریقیا وآسیا .. وھى المدخل الحقیقى ألفریقیا من الشمال ومصر 
  الوحیدة التى یقترب عندھا أطول بحرین ھما البحر األحمر والبحر المتوسط .

  * سیاسة ملوك العصر العتیق :
  ع (سلك) ملوك العصر العتیق سیاسة حكیمة للسیطرة على مصر .... دلل ؟؟اتب - 
  حیث ربطوا بین الصعید والدلتا بعد اتحادھما عن طریق : 
  االھتمام باألعیاد الدینیة فى أرجاء البالد . -  المصاھرة وازدواج األلقاب  -  

  * أھم خصائص العصر العتیق :
  لتاریخ ( حكومة الملك نعرمر " مینا ")قیام أول حكومة مركزیة فى ا – ١   
احتفاظ مصر  – ٣   تأمین وحدة البالد بین الدلتا والصعید ببناء مدینة منف ( القلعة البیضاء ) – ٢   

  باالستقالل الكامل وتوطید األمن بھا .
  * أھمیة الثروة الحیوانیة للفالح :

  ینتفع بصوفھا ووبرھا وشعرھا وجلودھا ولحومھا – ٢            یستفید منھا فى أعمال الزراعة والنقل – ١   
   * ملحوظة ھامة : 
  كان یقوم برعى الماشیة طائفة خاصة من الرعاة المحترفین . -
كان من حق الصانع مزاولة الحرفة التى یریدھا ، ولكن غالبا كان الصانع یرث صناعتة عن أبیھ و جده ،  -

  قان ھذه الحرف وتطویرھا من جیل إلى جیل .ویورثھا ألبنائھ ، وساعد ذلك على : إت
  * وصلت كفاءة وخبرة بعض العمال فى مصر القدیمة الى حد اإلتقان .... دلل ؟؟

حیث عرف الصانع المصرى القدیم خصائص وأسرار المواد الخام التى یستخدمونھا ویدل على ذلك األعمال  -  
  المتمیزة التى تمأل متاحف العالم 

  * الوزیر :
ظھر منصب الوزیر وكان محصورا فى أسرة الملك ألنھم أھل الثقة ، ثم أصبح یتم  عصر الدولة القدیمةفى  -   

  من أشھر وزراء الدولة القدیمة الوزیر إیمحوتب . -اختیاره من بین أصحاب الكفاءة والعلم ورجاحة العقل .
  ویشرف على الوجھ القبلىبة طیوزیر یقیم فى  -: كان ھناك وزیران :  فى عصر الدولة الحدیثة -  
من أشھر وزراء الدولة الحدیثة الوزیر  -ویشرف على الوجھ البحرى ومصر الوسطى   منف وزیر یقیم فى  -

  رخمیرع .
  * اختلف نفوذ حكام األقالیم فى مصر القدیمة .... دلل ؟؟

  عن الدولة ومثلوا تھدیدا للسلطة . أثناء ضعف الدولة : تمتع حكام األقالیم بنفوذ واسع ، واستقل بعضھم - 
بتنظیم إدارة األقالیم  سنوسرت الثالثأثناء قوة الدولة : سیطرت الدولة على حكام األقالیم ، مثلما قام الملك  - 

  حیث :
  أنشأ نظاما یجعل األقالیم خاضعة لسلطتھ  - ألغى توریث المنصب    - قضى على نفوذ حكام األقالیم           -     
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  شأة وتطور الجیش المصرى :* ن
  البدایة لم تعرف مصر جیشا موحدا بل فرقا عسكریة تدافع عن األقالیم والعاصمة . فى – ١   
منذ األسرة السادسة : ظھرت بدایات تكوین جیش نظامى خاصة فى عھد ( الملك بیبى األول ) حیث  – ٢   

  یة انتصر فیھا على القبائل التى تسكن فلسطین .خاض الجیش المصرى بقیادة القائد ( ونى ) أول معركة حقیق
فى عصر الدولة الحدیثة ظھر أول جیش نظامى فى مصر بعد طرد الھكسوس وفد اتجھت مصر بعد ذلك  – ٣   

  لتكوین فرق مجھزة باألسلحة والتى استطاعت تكوین اإلمبراطوریة المصریة .
  صرى من أربعة طبقات ھى :تكون المجتمع الم - * طبقات المجتمع المصرى القدیم :

عمال  -الموظفین والفتانین والحرفیین المھرة   -الوزیر وكبار الكھنة وحكام األقالیم .    -الفرعون وأسرتھ   -
  الزراعة والصناعة والرعاة والخدم 

  * لم یكن تحقیق العدالة اإلجتماعیة قاصرا على السلطة الحاكمة ... دلل ؟؟
  * نصائح حكماء المجتمع لمواجھة الفساد والرشوة والمحسوبیة .  تشرت :حیث  بجانب القوانین ان -

ور المجتمع المدنى فى داآلخرین وھو ما یسمى اآلن  ات* مشاركة أبناء المجتمع فى مساعدة وسد احتیاج    
  مواجھة المشكالت .

  دلل ؟؟اختلفت الخامات التى استخدمھا المصرى القدیم فى نحت التماثیل ...  - * النحت :
* استخدم الطین والعظام والعاج فى عصور ما قبل التاریخ . * ازدھرت التماثیل المصنوعة من النحاس فى       

  بدایة عصر األسرات .
  * برع المصرى القدیم فى نحت التماثیل الحجریة فى أواخر العصر العتیق .      

ول فى عصر الدولة القدیمة    * تمثال تحتمس الثالث  * تمثال الملك خفرع وتمثال أبى الھمن أشھر التماثیل : - 
  فى عصر الدولة الحدیثة .

  * كانت مصر كشعب وحضارة لھا األثر الكبیر فى توجھ إفریقیا الحضارى ... دلل؟؟
حیث مھدوا إفریقیا بحركات كشوفاتھم البحریھ والبریة التى امتدت من سواحل شرق إفریقیا وحتى داخل القارة  

  ة وبالد بونت .فى الحبش
( ھى األرض الواقعة بین نھرى دجلة والفرات وتتألف منذ سھل منبسط فى الجنوب یرتفع  * بالد العراق القدیم

  تدریجیا نحو الشمال علیھا (بالد ما بین النھرین) 
وذلك  * ظھرت فى بالد العراق حضارة كبرى منذ أقدم  العصور ال تقل أھمیة عن الحضارة المصریة القدیمة ،   

  لتشابھ الظروف بین البلدین حیث :
  وجود األنھار الجاریة واألودیة الخصبة التى ساعدت على قیام الزراعة واالستقرار . -       
  الموقع المتمیز الذى ساعد على التواصل الحضارى مع الدول المجاورة . -       

  عراق الى ثالث طبقات ھى :انقسم المجتمع فى بالد ال -  فى العراق * الحیاة االجتماعیة
  الطبقة العلیا : أعوان الملك وكبار رجال الدولة ، ورجال الدین . – ١      
  الطبقة الوسطى : الموظفین وصغار ضباط الجیش والجنود ، والصناع ، والتجار . – ٢      
اء دیونھم أو ممن یجلبون الطبقة الدنیا : أسرى الحروب والفقراء الذین یستدینون وال یستطیعون وف – ٣      

  ویباعون بعد اختطافھم من موطنھم األصلى ( العبید ) 
  تمیزت عادات وتقالید المجتمع فى بالد العراق القدیم باآلداب العامة واحترام كل منھم لآلخر  - -&& ملحوظة :

  * حضارة فینیقیا :
  فیھا منذ فجر التاریخ عدة حضارات منھا : * تمیزت بالد الشام بموقعھا الجغرافى المتمیز ، ولذلك قامت     

  * الحضارة اآلرامیة .  * الحضارة العموریة القدیمة  * الحضارة الفینیقیة         
تعد بالد الشام مھدا للدیانتین السماویتین الیھودیة والمسیحیة ، كما لعبت دورا بارزا فى نشر  ملحوظة ھامة : 

  الدین اإلسالمى .
إذ یساعده  یرأس الحكومة ویحكمھا بالوراثة وكانت سلطتھ مقیدة  الحاكم أو الملك - فى فنیقیا الحیاة السیاسیة 

   -فى إدارة الحكم كل من : 
مجلس النواب : ھم من طبقة األغنیاء الكھنة : ھم رجال الدین   مجلس الشیوخ :  ھم ھیئة من المشرعین 

  وكان لھم دور فى إدارة شئون الحكم 
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: قرطاجة والتى طبقت ھذا النظام منذ نشأتھا واستمرت  دن الفینیقة النظام الجمھورى منھا* عرفت بعض الم
  علیھ حتى سقطت على ید الرومان 

   :فى فنیقیا  * الحیاة االجتماعیة
  انقسم المجتمع الفینیقى الى  ثالث طبقات ھى :

الطبقة الوسطى : أصحاب  – ٢غنیاء   الطبقة العلیا : الوزیر والنبالء ، كبار الكھنة ، والتجار واأل – ١   
  المھن والصناعات ، والموظفین .

  الطبقة الدنیا : الخدم ، والعبید . – ٣   
بمثابة المعبر الرئیسى للتواصل الحضارى بین حضارات الشرق القدیم ( مصر ،  كریت وقبرص* كانت جزیرتى 

دم حضارات المنطقة والتى انتقلت الى باقى بالد فینیقیا ، بالد العراق ) واإلغریق  فنشأت فى ھذه الجزر أق
  الیونان والتى كان لھا األثر الكبیر فى قیام الحضارات الغربیة بعد ذلك .

  * مظاھر حضارة بالد الیونان ( اإلغریق )
  الحیاة السیاسیة : فى إسبرطھ وأثینا ( زعماء بالد الیونان ) – ١   

  یتكون من :* إسبرطھ   وكان نظام الحكم فى اسبرطھ 

   الملكان
  
 

  * ینتخبان مدى الحیاة من أكبر سرتین فى المدینة
رئاسة الھیئة القضائیة والمواكب  - إعالن الحرب وقیادة الجیش  -سلطاتھما :  

 الدینیة .

   مجلس الشیوخ
  
 

  عضوا باإلضافة إلى الملكین وینتخبون مدى الحیاة من  ٢٨* یتكون من : 
 * سلطتھ : تشریع القوانین ومناقشتھا  عاما  ٦٠م ال المواطنین الذین بلغوا س

   الجمعیة الشعبیة
 

* دورھا : التصویت بالرفض أو القبول على القوانین التى یعرضھا مجلس 
 الشیوخ وتجتمع مرة واحدة فى الشھر .

   الرقباء الشعبیون
  
 

  أعضاء باإلنتخاب سنویا . ٥* یتكون من 
  ذیة وقضائیة .ممارسة سلطات تنفی -* دورھم : 
 مراقبة السلوك واألخالق وحفظ األمن . -             

   الجیش
 

عاما ویظل جندى  ٢٠كان محور الحیاة فى اسبرطھ ویلتحق بھ كل من بلغ سن ال 
 عاما . ٦٠فى الجیش حتى سن ال 

غریق لمدة ملحوظة ھامة : مكن النظام العسكرى الصارم الذى قام فى اسبرطھ من السیطرة على بالد اإل
 ق . م . على ید المقدونیین . ٤عام حتى سقطت فى القرن ال  ٢٠٠

  

  * الحیاة االجتماعیة عند البطالمة :
  * رغب البطالمة فى إقامة دولة تقوم على أسس شرقیة مع إضفاء الصبغة الیونانیة علیھا .. دلل ؟؟    
  ن فى مظھر الحكام الوطنیین .حیث عملوا على : *  الظھور أمام رعایاھم من المصریی -     

  * فتح أبواب البالد على مصراعیھا أمام األجانب خاصة المقدونیین واإلغریق بسبب :
ما یتوافر لدیھم من رؤوس أموال وخبرات  -االعتماد علیھم كأعوان مخلصین فى تكوین دولة بطلمیة حدیثة -  

  بأحدث األسالیب االقتصادیة ونظم التجارة.
  إلسكندریة فى التشریح والجراحة  ومن أشھر العلماء فى ھذا لمجال :* برع علماء ا

  ھیروفیلوس : مكتشف الدورة الدمویة ، واستخدم أداة لقیاس سرعة النبض .   
  ملحوظة ھامة : تطور علم الحیوان بسبب وجود حدیقة للحیوان أقامھا بطلیموس الثانى . -   
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  الرومانیةالسیاسیة  * مظاھر الحیاة 
  ام الملكى والنظام الجمھورىالنظ

النظام 
  الملكى
٧٥٣  :

٥١٠ 
 ق.م

نظام قائم على فرد واحد یجمع فى یده كل 
السلطات ویحكم مدى الحیاة ویورث 

 الحكم من بعده

النظام 
  الجمھورى

٥١٠  :
 ق.م ٢٧

نظام حكم یقوم على أساس تقسیم 
السلطات وتوزیعھا بین ھیئات 

 متعددة

  
  

 الملك - ١

لسلطة العلیا فى الشئون * تتركز بیده ا
الدینیة والقضائیة والسیاسیة والعسكریة 

.  
* یحكم مدى الحیاة ، وعقب وفاتھ یتم 

اختیار نائب لھ لیحكم روما لمدة خمسة 
 أیام فقط لحین اختیار الملك الجدید

١ - 
 القنصالن

ھما اثنان من الحكام ینتخبان سنویا 
لمدة عام واحد ویتم اختیارھم 

 اشر بواسطة الشعبباالنتخاب المب

٢ - 
مجلس 
  الشیوخ 

 )
 السناتو)

عضو من  ٣٠٠* یتكون من 
  األرستقراطیین

 *یعد مجلس استشارى للملك

مجلس  - ٢
 الشیوخ

عضو من  ٣٠٠* یتكون من 
  االرستقراطیین

* یقوم بإدارة شئون البالد السیاسیة 
 والتشریعیة واالقتصادیة والعسكریة 

٣ - 
جمعیة 
  األحیاء

 

جلس شعبى یجتمع بأمر من تعد بمثابة م
 الملك لمناقشة أمور تھم الشعب

جمعیة  - ٣
 القبائل

  * تعد تطورا للجمعیة الشعبیة
* كانت تنعقد بناء على دعوة أحد 

 نقباء العامة .

حیا ، ثم  ٣٠كانت روما مقسمة الى  ملحوظة
 أحیاء ٣اندمجت ھذه األحیاء لتصبح 

نقباء  - ٤
 العامة

لة * ھم ھمزة الوصل بین الدو
نقل مشاكل  -والعامة ومھمتھم ھى :

إبالغ العامة  - العامة لحكام المدین
 بأوامر الحكومة .

  

   الحیاة االجتماعیة فى روما :* 
  لعدة طبقات ھى : الرومانى فى روما  انقسم المجتمع -
ال واألراضى األشراف:ھم الطبقة الثریة ومنھم الفرسان(كبار رجال الجیش) حیث : * امتلكت السلطة والم – ١

  * لھا كافة الحقوق السیاسیة الزراعیة الشاسعة  
التجار والحرفیون :   * تشكل جزءا كبیرا من المجتمع الرومانى . * عاشوا حیاة اقتصادیة صعبة حیث  – ٢  

  تضرروا من كثرة حروب روما .
بھدف  مى ضد األشرافالعامة والمزارعون : اشتركوا مع طبقة التجار والحرفیین فى الصراع السل – ٣  

  الحصول على حقوقھم السیاسیة واالجتماعیة ، 
العبید : ھم أسرى الحرب الذین فقدوا كافة حقوقھم االجتماعیة والسیاسیة ، وقد شكلوا أزمة حقیقیة  – ٤      

  داخل المجتمع الرومانى .
  * المجتمع المصرى تحت الحكم الرومانى انقسم اجتماعیا الى عدة طبقات ھى :

  : تمتعت بكافة االمتیازات المالیة والقانونیة وتكونت فى مصر من: الرومان – ١    
  الوالى: كان على رأس الھرم االجتماعى ویقیم فى اإلسكندریة ویساعده حكام المدیریات.            
  المشاة.الجنود الرومان: ھم جنود الحامیات الرومانیة التى عاشت فى مصر وتضم الفرسان و           
  المواطنون الرومان: الذین قدموا إلى مصر للتجارة نظرا لغناھم االقتصادى.           
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 : شكلوا الطبقة الوسطى داخل المجتمع المصرى حیث تمتعوا ببعض االمتیازات  إغریق المدن األربعة – ٢    
(نقراطیس، اإلسكندریة، بطلمیس، وأھمھا أنھم لم یدفعوا ضریبة الرأس (الجزیة)  * سكنوا المدن األربع وھى 

  وأنطنیوبولیس).
 حیث كانوا ینتشرون فى عواصم األقالیم ویعملون فى التجارة واألعمال األغریق فى الریف المصرى: -  ٣    

  المصرفیة ویشغلون المناصب العامة.
كانوا أصحاب -كانوا أكبر الجالیات فى اإلسكندریة ولھم حى مخصص ھو الحى الرابع.  - الیھود: -  ٤    

  رؤوس أموال ویعملون فى التجارة.
  - تضم كل من كان یعیش فى ربوع مصر ولیس رومانیا أو من سكان المدن األربع.   - المصریون:   -  ٥    

: كان ال یسمح ألى أحد  ملحوظة ھامة كانت تفرض علیھم كافة األعباء الضریبیة ولیست لھم حقوق قانونیة.
  الى الفئة األعلى إال بقانون یصدر من اإلمبراطور نفسھمن فئة سكانیة أن یرقى 

  & اھم االلھة
  البقرة عند الفراعنة . : حتحور - ١

 

  ھو إلـھ المـوتى والھ الخیر .  : أوزیریـس - ٢
 

  آلھة الحق والصدق والعدالة . : معـات - ٣
  

  " الشمس "   نادي الملك أمنحوتب الرابع " اخناتون " بعبادتھ إلھ واحد ھو : أتون - ٤
  

  . الدولة القدیمة انتشرت عبادتھ في : رع - ٥
  

  الدولة الحدیثة . انتشرت عبادتھ في : آمون - ٦
 

   بین أمون ورع . التوفیقنتیجة  : آمون رع - ٧
  

  الھ عند العراق بني لھ حمورابى معبدا ً. : مردوخ - ٨
  

  نین .إلھ الحكمة والعدل ھو الذي أملى على حمورابي القوا:  الشمس - ٩
  

  ٠لقب بـ  أبي اآللھة وكان یمثل السماء وقد قدسھ العراقیون في كل مراحل تاریخھم : آنو -١٠
 

  ٠اعتبرھا العراقیون آلھة الحب والحرب  : عشتار -١١
  

  أھم اآللھة عند الفینقیین وھو رب الخصب والنماء الذي أصلح األرض ونشر الخیر  : بعل -١٣
  

  ٠الدینیة البشر شئون في و األخیرة األولى الكلمة صاحب وھو الفینیقیة المعبودات رأس على : إیل -١٤
  

   ٠إلھة الخصب والنماء  وزوجھ اإللھ  بعل  وكانت تشاركھ في جمیع أعمالھ : عشتار -١٥
  

  وھو یمثل القوة المتجددة في الشمس بعد ھزیمة الشتاء . : او أذون أدونیس -١٦
  

  

  دة شائعة فى بالد الیونان نفسھا الھھ مصریة اصبحت عبا : إیزیس -١٧
  ج

  نتج عن ربط الدیانة المصریة بالدیانة اإلغریقیة اقیم لھ معبد السرابیوم  فى مدینة اإلسكندریة . : سرابیس -١٨
  

  االلھ االول عند الیونان . : زیوس -١٩
  

  یمثل السماء الصافیة وھو كبیر المعبودات عند الرومان . : جوبیتر -٢٠
  

  یة المسیحیة فى مصر:اآلثار الفن
  

  وتقع فى حى مصر القدیمة بمحافظة القاھرة . :الكنیسة المعلقة - ١
  

  ویشتھر باسم دیر السیدة العذراء مریم . دیر المحروق بأسیوط : - ٢
  

  ویقع بالقرب من مدینة الزعفرانة بمحافظة البحر األحمر . :دیر األنبا أنطونیوس - ٣
  

  ة أدیرة تقع بالقرب من دلتا مصر .وھى أربع أدیرة وادى النطرون: - ٤
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ویقع داخل أسوار حصن نابلیون ویتسم بالطابع القبطى الممزوج بالتقالید المصریة القدیمة  المتحف القبطى : - ٥
  والھیلینستیة والبیزنطیة واإلسالمیة 

 ثل :اعترف المصریون ببعض األلھة النوبیة وادخلوھا ضمن معبوداتھم التى شیدوا لھا المعابد م  
             )الذى عبد فى سمنة      ددون (  )الذى عبد فى قمنة . خنوم (  

  

   & اھم المعارك

  

  ذ

  

  
  

 التحریر مجدو وجھ المقارنة

تحتمس الثالث ضد امراء اسیا بزعامة  االطراف
 امیر قادش

 المصریون ضد الھكسوس

 ق م ١٥٧١ ق م ١٤٧٩ السنة

 االسباب
یا من امیر تھدید الحكم المصرى فى اس

 األمنقادش ومن تعاون معھ مما یھدد 
 القومي المصري  في أسیا

سوء  معاملة الھكسوس للمصریین و اھانوا 
معابدھم فلم یطمئن المصریون لھم ولم 

یتعاونوا معھم بل نظروا الیھم نظرة كره و 
 ارادوا التحرر منھم 

  
  

 النتائج

 تأمین حدود مصر الشمالیة الشرقیة  -
 لنفوذ المصري في اسیا .تدعیم ا -
إنشاء روابـط اجتمـاعیـة وثقـافیـة  -

مع بالد اسیا إلخضاعھم للحكم 
 المصري .

اخذ تحتمس ابناء زعماء القبائل  -
لیربوا  فى مصر ویدینون لھا بالوالء 

  اذا كبروا

بعد مقتل سقنن رع وكامس تولى أحمس  
سنة و استمر في النضال  ١٩وكان عمره 

م مدینة  منف  القویة وأجلى تشجعھ أمھ فھاج
العدو عنھا ثم اتجھ بعد ذلك إلى  أواریس  
عاصمة الھكسوس ثم توغل في مطاردتھم 

 ق م . ١٥٧١حتى وصل إلى سوریا 

  البیلوبونیز أكتیوم البحریة البونیة وجھ المقارنة

اكتافیوس ضد انطونیوس تعاونھ  مدینة قرطاجةوروما  االطراف
 كلیوباترا

  رطةأثینا وأسب
  

   م . ق ٤٤١عام  ق.م ٣١ . ق.م ١٤٦ -٢٦٤  السنة

  
 االسباب

على غرب  السیطرة 
 البحر المتوسط

تدخل كلیوباترا لصالح انطونیوس 
فى الصراع بینھ وبین اكتافیوس 
  ورغبة اكتافیوس فى فتح مصر

 

بعد وفاة بركلیس حدثت 
  الحرب بینھما 

  
 النتائج

ھزیمة قرطاجة 
روما على  وسیطرة

 غرب أفریقیا شمال 

ھزیمة انطونیوس وكلیوباترا 
 تحویل مصر إلى والیة رومانیة و

 ق م ٣٠

   ضعف المدن الیونانیة

 قادش وجھ المقارنة

 رمسیس الثانى ضد الحیثیین االطراف

 --------------------  السنة

  
 االسباب

 تھدید النفوذ المصرى

 م ق ١٢٨٠ الطرفین بین سالم أول معاھدة عقد النتائج
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  ** اھم المفاھیم
  ھي ثمرة أي مجھود یقوم بھ اإلنسان نتیجة تفاعلھ مع البیئة مادیاً أو معنویاً. الحضارة : - ١

 

  ھوعلم یتناول النشاط اإلنساني في كافة األزمنة لفھم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل . التاریخ : - ٢
  

  ق.م).  ٣٥٠٠اإلنسان الكتابة في (سومر بالعراق عام  اختراع ذتبدأ العصور التاریخیة من : العصور التاریخیة - ٣
  

أثناء  اكتشافھا یتم والتي القائمة األثریة أنواع البقایا الحضارات وتشمل لدراسة األساسي المصدر اآلثـار : - ٤
  الحفائر

  

 مواد على المدونة والكتابات كل الرسوم الحضارات وتشمل لدراسة األولیة المصادر ھى إحدى  النقـوش : - ٥
  غـائرة و بارزة. وتنقسم إلى ، الصلصال أو الخشب أو البرونز خاصة المعادن الرخام أو أو كالحجر  صلبة

 ٧٠ حوالي وارتفاعھا مترین طولھا حوالي  األسود الدیوریت حجر من كبیرة لوحة عن عبارة حجر بالرمو : - ٦
 ثالث األسرات وحتى قبل ما عصر منذ مصر حكموا من علیھ اسامى جمیع وقد دونت منف في علیھ عثر سم 

 . الخامسة األسرة ملوك
 والخلف األمام من رسومات بارزة األخضر وبھا الشیست حجر من لوحة عن عبارة  : نعرمر الملك صالیة - ٧

  والرمزیة  الزخرفیة واألشكال للجنود األعداء ومناظر یضرب وھو الملك تصور
   . البردي نبات المصنوع من الورق من لفائف على مكتوبةال الوثائقیة المادة ھي البردیات : - ٨

 

 أسعار علیھا والرتفاع لسھولة الحصول وكانت علیھا ، المكتوب واألحجار الفخار كسرات ھي :األوستراكـا - ٩
  وتحریر الخطابات . الیومیة كاإلیصاالت الحیاة أشكال مختلف في تستخدم ورق البردي

نقائھا،  ودرجة وزنھا لضمان العاّمة الّسلطة خاتًما من تحمل معدنیّة قطع عن ةعبار - النقود والمسكوكات: -١٠
 غیرھا . واألحداث السیاسیة العصور التاریخیة تحدید خاللھا من یمكن الحضارات دراسة مصادر أحد وتعد
   .  اإلغریقي الشاعر ھومیروس ملحمة تاریخیة للحروب االغریقیة كتبھا  واألودیسة : اإللیاذة -١١

 

  تعترض مجرى النیل وتعوق المالحة وتعتبر خط دفاع ضد الغزاه . ضخمة صخریة كتل جنادل : -١٢
  

 ١٧٢٥قبائل رعویة كانت تسكن فلسطین نجحت في السیطرة على الدلتا ومصر الوسطى سنة  الھكسوس: -١٣
  " عاصمة لھا . سق.م واتخذت من " أوار ی

  .نكاو الثاني  الملك إبسماتیك األول وابنھ حكامھا وأشھر ٢٦ ةقصیرة ایام األسر فترة النھضة : عصر -١٤
 

مجلس یختاره الملك ویرأسھ الوزیر و یتكون من كبار موظفي الدولة وبعض  مجلس العشرة الكبار : -١٥
 ودوره األشراف الكامل على كل مرافق الدولة  -رؤساء الدواوین وبعض 

  ھم معاونون شخصیون للملك .یختارھم الملك و  كاتموا أسرار الملك : -١٦
 

  ( الشونة ) عبارة عن بناء مخروطي الشكل في أعاله فتحة صغیرة لصب الغالل ومن أسفلھ باب  :الصومعة -١٧
  

منع میاة الفیضان من اغـراق ارض الفیـوم وتخزین المیـاة لـوقت الحاجة بناه  مشروع سد الالھون: -١٨
  دان وبنى مدن جدیدة حول بحیرة موریس ( قارون ) ألف ف ٢٧امنمحـات  الثالث واستصلح بھ 

عدة صور لظواھر طبیعیة وكائنات حیة كان یتم النقش بھا علي  :" الخط المقدس "   الھیروغلیفیة -١٩
  جدرانالمعابد والمقابر وتسجیل النصوص الدینیة  وھو " الخط الرسمي للدولة ".

و نوع مبسط من الكتابة الھیروغلیفیة ابتدعھا الكھنة بسبب خط رجال الدین" الكھنوتي " ھ الھیراطیقیة : -٢٠
صعوبة نقش ورسم الحروف والرموز الھیروغلیفیة ولتوفیر السرعة في الكتابة والتدوین . استخدمت في 

  ٠النصوص األدبیة وبھ ُسجلت معظم آداب المصریین 
العصر المتأخر واستمرت في االستعمال  الكتابة الشعبیة وھى لغتھم الدراجة استخدموھا في الدیموطیقیة : -٢١

  طوال العصر الیوناني والروماني .
استخدمت بعد نشر المسیحیة بمصر في القرن الثاني المیالدي وھي مكتوبة بحروف  الكتابة القبطیة : -٢٢

  إغریقیة مضافا إلیھ حروف من الدیموطیقیة وما زالت تستخدم في الكنائس القبطیة في مصر.
  مجموعة من التعاویذ والشعائر الدینیة تم تدوینھا على األھرام في عصر الدولة القدیمة   ھرام :نصوص األ -٢٣

  
  

  كتابات دینیة تدون على التوابیت لخشبیة وانتشرت في أوائل الدولة الوسطى .  نصوص التوابیت : -٢٤
  



  

 عة النھائیة لمادة التاریخ للصف االول الثانوى اعداد االستاذ تامر عالمسلسلة مریم  فى المراج

 ٢٥ 

  متوفى وظھرت في الدولة الحدیثة .التعاویذ وادعیة دینیة تدون علي أوراق البردي لتوضع مع  كتاب الموتى : -٢٥
  

  ق م . ٣٤٠٠ظھرت في مصر وھى أول دراما تمثیلیة  الدراما المنفیة : -٢٦
  

( الكاریكتیر ) ظھرت في الدولة الحدیثة وتھدف للتعبیر عن الوضع االجتماعي والسیاسي   الرسوم الھزلیة : -٢٧
  للدولة بجانب التسلیة واللھو .

  ق م . ٤٠٠٠ول الشعوب التاریخیة التي سكنت بالد العراق القدیم حوالي سنة كانوا أ السومریون : -٢٨
  

  قدموا من شبھ الجزیرة العربیة واستقروا في وسط العراق تقریباً في ظل حكم السومریین . األكادیون: -٢٩
  

  صمتھم مدینة آشور.من بالد الرافدین وعا ةالجزیرة العربیة إلى األجزاء الشمالیمن شبھ  واھاجر :اآلشوریون  -٣٠
  

الدولة البابلیة الحدیثة تنسب آلخر القبائل التي ھاجرت قبل اإلسالم من شبھ الجزیرة  : الدولة الكلدانیة -٣١
 العربیة واستقرت في منطقة الفرات األوسط واتخذوا من مدیة ( بابل ) عاصمة لھم .

  سھم یتوج فیھ الملك وتقام فیھ الشعائر الدینیة .المعبد عند العراقیین ولھ أھمیة خاصة في نفو الزاقورات : -٣٢
  

  كتابة اخترعھا السومریون عرفت بھذا االسم ألن كل عالمة تشبھ شكل المسمار . المسماریة : -٣٣
  

  شیدھا الملك  نبوخذ نصر وھي إحدى عجائب الدنیا السبع . حدائق بابل المعلقة : -٣٤
 

ت البیع والشراء اخترع الفینیقیون أول  أبجدیة عرفھا العالم في بھدف تسجیل عملیا االبجدیة الفینقیة : -٣٥
  ٠حرفاً ) مقتبسة من الكتابة المصریة القدیمة ٢٢ق م وتكونت من (  ١٤القرن  

  سمیت بالمینویة  رتبطت بالحضارة المصریة القدیمة وتأثرت بھا ظھرت فى جزیرة كریت : كریت (المینویة) -٣٦
  اى فرعون فى مصر  ن لقب مینوسألن كل ملوكھا كان یحملو

  مثل ملحمة األلیاذة واألودیسا للشاعر الشھیر ھومیروس  : شعر المالحم -٣٧
  

  . یتضمن الحماس والغزل والرثاء ومن أشھر شعرائھ ارخیلوخس  : الشعر الغنائى -٣٨
  

 ة أثینا ویعتبر قمة تطورق.م. لعبادة آلھ ٤٤٧أقامھ بركلیس على قمة األكروبول فى عام  : معبد البارثینون -٣٩
  العمارة الیونانیة

  

  للفنان فدیاس عمید النحاتین فى العالم  من إحدى عجائب الدنیا السبع ویمثل اإللھ زیوس  : تمثال زیوس -٤٠
  

  . فى قریة أولیمبیا كانت تعقدمباریات ریاضیة تشترك فیھا كل المدن الیونانیة وخارجھا  االلعاب االولیمبیة : -٤١
  

  . لیبنى االسكندریة جزیرة صغیرة فى البحر فاروسب وصلھا االسكندرقریة مصریة قدیمة  : راقودة -٤٢
  

  بعد وفاتھ وتقاسموا اإلمبراطوریة المقدونیة   بابلفى  اجتمع قادة جیش اإلسكندر  ق. م ٣٢٣  مؤتمر بابل : -٤٣
  

  للقراءة فقط.  قصة تأسیس روما عن طریق الشعر كتبھا الشاعر فرجیل االنیادة : -٤٤
  

  . قوس تیتوس مثل وكانت تقام تخلیداً النتصارات القادة العظاممن روائع فن النحت الرومانى  :ر ـأقواس النص -٤٥
  

  . مواعظ تتعلق باألمور الدینیة مثل قصص القدیسین وشرح األناجیل وتراجم شھداء األقباط  : األدب القبطى -٤٦
  

  . یبدأ من أسیوط ویمر بالواحات الخارجة ویمتد حتى كردفان ودارفوروافریقیا معبر للنوبة  درب االربعین : -٤٧
  

  .ظھرت فى منطقة النوبة وشمال السودان وكانت دولة موحدة مستقلة عاصمتھا نبتھ  حضارة كوش : -٤٨
  

  بناھا التجار االغربق فى مصر على الطراز االغریقى وھى بالقرب من المنیا . : نقراطیس -٤٩
  التواصل الحضارى معمعابر *

  أوربا  أسیا  إفریقیا

  نھر النیل - 
  درب األربعین - 
  ساحل البحر األحمر - 

  طریق شبھ جزیرة سیناء - 
  طریق ساحل البحر المتوسط - 
  طریق ساحل البحر األحمر  - 

  جزیرة كریت  - 
  بالد فینیقیا   - 
  بالد الیونان - 

  


