
 

                            
  بم تفسر ؟:: السؤال األول  

 كان لنھر النیل دور كبیر في قیام الحضارة المصرية ؟ )1
Ø أمد مصر بالماء والطمي فحولها من صحراء جرداء إلى جنة خضراء  
Ø علم المصریون بناء الجسور والسدود وحفر الترع 
Ø  حابي(( أزاد ترابطهم فقدسوه وجعلوه إله باسم   تجارتهم وفازدهرتعلمهم بناء السفن((  

  فضل مناخ مصر في قیام الحضارة المصرية ؟ )2
N نشاط المصریون طوال العام>  مناخ مصر المعتدل ساعد على  
N  حمایة اآلثار وقوة تحمل المصریون> جفاف مناخ مصر أدي إلى  
N  لمحاصیلأدى إلى تنوع  ا> اختالف حرارة الفصول  

                           ،،  تذكر                ،،
J  اندماجها مع العالم الخارجي ونشط تجارتهافزادیتوسط العالم الخارجي > موقع مصر   
J  البحار والصحراء وفرت لمصر حمایة طبیعیة من األعداء> الحدود الطبیعیة  
J  یون في بناء أثارهم العظیمةتلك الكنوز التي أفادت المصر> الثروة المعدنیة  

  ما رأيك في مقولة ھیرودوت مصر ھبة النیل ؟ )3
MM  تحتاج لتصحیح حیث ال توجد حضارة دون عامل بشري والمصریون استطاعوا استغالل المقومات 

  ))الطبیعیة وتنظیم میاه النیل لینتجوا تلك الحضارة إذا مصر هبة النیل والمصریون
   القديمة ؟ وضح خصائص الحضارة المصرية )4

  اآلنمحتفظة بمظاهرها إلى  :: االستمراریة) 2          لم ینقلها المصریون عن أحد :: هالقدم واألصال) 1
  االنتشار) 4         أثارها العظیمة                                    ) 3

  Jأكمل   Lالسؤال الثاني 

å  3200في توحید مملكتي الشمال والجنوب عام ........ ونجح >  أسرة  30تاریخ مصر إلى ..........  قسم  
  م وأسس عاصمة موحده هي منف أو الجدار األبیض.ق
ç   ( ....والدولة الحدیثة .......) ،( .....وعصر الدولة القدیمة ...... ، ...... العصر العتیق یشمل األسرة،(....  
é  الدولة القدیمة بفترة شباب مصر وسمي عصر..........  صاحب الهرم المدرج هو الفرعون   
è   م من األسرة . ق2065أن ینهي العصر المتوسط األول ویبدأ عصر الدولة الوسطي ........ استطاع الفرعون

> تحریر مصر منهم .......... الذي استطاع ............  أخذ المصریون العجالت الحربیة عن ،.....) ،(.....
وبنت معبدها في ............... حدیثة حتشبسوت التي أرسلت رحلة تجاریة لبالدومن أشهر فراعنة الدولة ال

  هزیمة المتمردین بزعامة أمیر قادش في معركة مجدو ........... استطاع  >>   الدیر البحري
ê   أي قرص الشمس وسمي نفسه ......... رفض الفرعون أمنحتب الرابع تعدد اآللهة ووحدهم في أله واحد هو

  أن یقضي علیها.................... ناتون وتدهورت أحوال مصر بسبب الثورة الدینیة التي استطاع اخ
ë   بینما صاحب ، بعد معركته مع أمیر الحیثیین ..................... صاحب أول معاهدة سالم في التاریخ هو

  لمتوسطالذي هزم شعوب البحر ا....................... أول معركة بحریة هو 
í   والحدیثة طیبة................... والوسطي .............. عاصمة مصر في الدولة القدیمة  
ì   اعتمد المصري القدیم في العصر الحجري القدیم على الجمع وااللتقاط وانتقل إلى العصر الحجري الحدیث

  بدأت العصور التاریخیة................ باكتشاف الزراعة وباختراعه 
N  األول والثاني والمتأخر ؟) االضمحالل ( صفات عصور التدھور / تذكر  

N )تفكك وحدة – استقالل األمراء بأقالیمھم –ضعف الفراعنة  )تكتب ھذه الصفات مع كل العصور 
  ]الغزو الخارجي[ ويختص العصر المتوسط الثاني والمتأخر  بصفة  ( ثارآلا حطمت – الفتنالبالد ونشوب 

    î             í             ê فسر تلك العبارات ؟:: ثالث السؤال ال
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Åغموض الديانة المصرية القديمة   
åاقتنعوا بأن قوة اإلله تكمن داخل الحیوانات والطیور ولهذا عبدوها( یسهم للحیوان والطیر  تقد (  
ç ة فحدث تعدد لآللهةقدسوا معبوداتهم الجدیدة بجانب معبوداتهم القدیم(  العودة إلى الماضي(  
é أمنوا بالسحر والقوى الخفیة التي تتحكم في أعمالهم فزادت دیانتهم غموضا(  االعتماد على السحر(   
Çتعدد اآللھة من خصائص الديانة المصرية القديمة ؟   
M  سد  اتقاء شرها مثل أنثى األه الخاص حیث قدسوا الحیوانات الضارمعبودة إقلیم لكل إقلیم 42  ضمت مصر

  ) حابي( والنیل)  رع(وقدسوا مظاهر الطبیعة مثل الشمس) حتحور(والحیوانات النافعة حبا لها البقرة 
  )ھام جدا( إيمان المصريون بعقیدة البعث والخلود وما نتائج ذلك ؟ :: فسر 
   سیعود للحیاة مرة أخرى بعد موته لیعیش حیاة الخلوداإلنسان أن البعث والخلود أي ?
وبما أن ض ویستقر یفیتلك الفكرة من مظاهر الطبیعة حیث وجدوا الشمس تشرق وتغرب والنیل  استمدوا ?

  عثوا مرة أخرىب مثلها عندما یموتوا سیإذا سیكونوا الطبیعة هي التي تعلمهم 
 حفظ الجسد سلیما لتعود له الروح ?حفظ طعام مع المیت وأدواته في الدنیا  NN :: بالبعث إیمانهمنتج عن  ?

 تزین ?ن لم تجد الجسد إ ح صنع تمثال للمیت لتعود له الرو? برعوا في التحنیط ?عوه في مكان جاف فوض
  NNNN المقبرة برسوم وألقاب المیت

é مع الشرح ؟ىالموت لماذا قام المصريون بفعل الخیرات وما ھي محكمة   
    Mقاضي یعرض فیه المیت أفعال 42 امنوا بالثواب والعقاب أي أن الروح سوف تتعرض للحساب أمام ألنهم 

 إله الحق  )تمثل اإلله معات(ریشة الخیر وینكر أفعال الشر ثم یوضع قلبه في میزان والكفة األخرى توضع 
  J فأن زادت أفعال لخیر عن أفعال الشر دخل الجنة والعكس) والصدق
è السمو إلى التوحید ؟ اشرح مراحل تطور الديانة المصرية موضحا فكرة  
   لكل قبیلة رب ولكل أمارة رب وهذا في فجر التاریخ ::لة التعدد  مرح?
   لدرجة العامة اآللهةیلة معبودها الخاص ولكن مع رفع أحد بظل لكل ق ::مرحلة التغلیب والترجیح  ?
قام بها اخناتون من جعل إله واحد هو أتون قرص الشمس ولم ینحت له صنم ولم یجعل   ما:: مرحلة التوحید ?

  و ولد أة له زوج
êانة رجال الدين عالیة لماذا ؟كث عن أثر الدين في حیاة المصريون ومد تح  
  ه تراقبهم وتحاسبهم قاموا بفعل الخیرات ه المصریون بوجود ألالقتناع !
   والتحنیط لیحافظوا على الجسد سلیما ءوالكیمیا ألیمانهم بالعیث والخلود تقدموا في الطب !
   لرجال الدین مكانة كبیرة بین الناس وأصبح لها مقابر عظیمة  أقاموالآللهة احترامهم !

  P  J  L  N     أكمل    ÿ  O  '  E  $  6   
  ........../................./....................../.................. من خصائص الدیانة المصریة القدیمة ?
قدس المصریون في الدولة ) / صار الخیر على الشر انت ( سوأوزوری إیزیس أسطورة الدروس المستفاده من ?

  )أتون( وعصر اخناتون ) آمون( والدولة الحدیثة )  أوزوریس( والدولة الوسطى ) رع  ثم بتاح ( اإللهالقدیمة 
( ثم حكومات األقالیم ) المرحلة األولى( الحكم في مصر من القبائل المتفرقة إلى حكومات المدن  تطور نظام ?

  م.ق 3200  ثم الوحدة التاریخیة المرحلة الرابعة)ة ثالمرحلة الثال( ثم حكومة الشمال والجنوب ) الثانیة المرحلة 
  لون التاج  شعارها  معبودها  عاصمتها  المملكة 

  األحمر  نبات البردي  األفعى  بوتو  )بحري( الشمال مملكة
  األبیض  زهرة اللوتس   أنثى النسر  نخب  )قبلي( الجنوب مملكة
   ؟ وأثبت أن حیاته لیست حیاة كسل وخمولذا أطاع المصریون الفرعون طاعة عمیاءلما/ س

التي جعلت من   المقدس وهو رمز الوحدة التاریخیةاإللهياعتقدوا أنه خلیفة اهللا في األرض یحكم بموجب الحق 
  مصر دولة قویة ولهذا یجب طاعة الفرعون طاعة عمیاء 

  )اااااااااااااااااااااااھااااااااااام جداا( مھام الفرعون 
    یملي الكتاب أوامره ? لرسمیة       ا على الوثائقاإلطالع ?
   یراقب مرافق ومصالح الدولة ?لحكام                   ا یدرس تقاریر ?
   یتفقد العمل بالمناجم والمحاجر ?  یرأس الحفالت الدینیة     ? یقود الجیش     ?
  نتائجھا ؟........ أحداثھا ........ أسبابھا ...... ....تحدث عن معركة مجدو / س
M تحتمس الثالث(  المصریة تضم الشام عهد الفرعون اإلمبراطوریة كانت (  
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M  قامت ثورة ضد حكم مصر في الشام بزعامة أمیر قادش حیث توجه المتمردین إلى سهل مجدو شمال فلسطین 
  تجه لفلسطینا اآلالف جندي و10أعد تحتمس جیش به >>> 
M واختار تحتمس ) صعب(وطریق قصیر ووعر <  كان یفصل بین تحتمس ومجدو طریقان طریق ممهد وطویل

  الطریق الصعب وهو ما ال یتوقعه أعدائه ففاجئهم وهزمهم 

 
 –العدل (  وكان للوزير صفات ھامة مثل لمساعدتهظھر منصب الوزير  الفرعون مھاممع ازدياد  ?

  كان مركز الحكم في مصر الفرعونیة ?    الفرعونأقاربوكان غالبا يختار من ) الخبرة - العلم-الحكمة
 اإلدارة – الوزير -الفرعون (  في مصر القديمة عناصر الحكم   ?  القصر الملكي ومقره العاصمة

   المحلیة يرأسھا حكام األقالیم اإلدارة –المركزية يرأسھا الوزير 
وظھرت ألن كل ما يريده موجود على أرضه  ولكن اًًًلیس جبنري يكره الحروب المص كان الشعب ? 

المصريون في الحروب عندما احتل الھكسوس أرضه فظھرت قوته وطردھم بقیادة أحمس  مھارة
  العجالت الحربیةواستطاعوا نقل منھم 

  السدود مثل سد قامةوإ الترع الحضارة المصرية ولھذا اھتموا بھا ونظموا الري بشق أساس الزراعة ? 
بناه أمنمحات الثالث لمنع میاه الفیضان عن أرض منخفض الفیوم حتى ال ((  سد الالھون ?الالھون 

  ))   تغرقھا وبھذا أضاف مساحات واسعة لألراضي الزراعیة 
  :: قسم المصري السنة الزراعیة إلى ثالث فصول ? 

منتصف > منتصف أكتوبر  ( الزراعةوفصل :::::  )   ::::::منتصف أكتوبر> منتصف يولیو  (  الفیضان
  )منتصف يولیو> منتصف فبراير ( وفصل الحصاد   )فبراير

  كانت مالبس العراقیون من الصوفو مالبس المصريون من الكتان ويحبون اللون األبیض ? 
ان حیث  ويجمع المحصول في شباك تنقلھا الدواب إلى األجرالمنجليقوم الفالح بالحصاد عن طريق  ? 

ولم يعرف ) (( البقرة(  ساعد الفالح الحیوانات في عمله وكانت أھمھم ?   يخزن في صوامع
  )) إال بعد الغزو الفارسي لمصرالجمال

 بل كان مجرد رياضة لسادة القوم واھتموا بصید الطیور يكن لصید البر أھمیة عند المصريون لم ?
 ووجد بھا صناعات أواني وأسلحة تدل على 1922 عام آمون اكتشفت مقبرة توت عنخ ?  والسمك

   استخرج المصريون الزجاج من الرمال? روعة الفن المصري
 منه البرنز في النحاس الذي حل بدًالعرف المصريون المعادن قبل عصر األسرات خاصة  (( ?

  ))الدولة الحديثة
  لتوابیت والحليلندرتھا واستخدموا في صناعة التیجان واكانت الفضة أغلى من الذھب    ?
   واستورد خشب ) األبنوس( النوبةفي مصر رديئة ونادرة استوردھا المصري من بالد  األخشاب ألن   ?

   من بالد فینیقیا األرز
  النعال وسیور العجالت الحربیة وصنعوا الورق من نبات البردي ومن سیقان البردي من الجلودصنعوا  ?

  )الدواب(في البحر مع السفن الخشبیة وفي البر صنعوا القوارب كانت وسیلة مواصالت 
ونشطت بفضل النیل >  في مصر فقد عرفوا عقود البیع والشراء والسجالت نشطت التجارة الداخلیة ?

  ))))أي مبادلة سلعة بأخرى>> المقايضة (((( وكانت وسیلة التعامل 
  

   ؟ التجارة الخارجیة عند المصريون القدماءازدھار/ س
Åع مصر الممیز وزیادة الموارد بها اهتم المصریون بالتجارة فرحلت سفنهم محملة بالبضائع المصري  بسبب موق

  مثل الحبوب والورق وعادت بالبضائع التي تحتاجها مصر
Ç سوقا تجاریا هاما بین الشمال والجنوب) أسوان( كانت  
é الذهب من النوبة رحالت تجاریة لبالد الجنوب وعادت بالعاج وأرسلت في الدولة القدیمة  
  أسباب ونتائج حفر سنوسرت الثالث لقناة سیزوستريس ؟/ س
M بسبب تعرض الرحالت التجاریة لبالد بونت للخطر نظرا لمرورها في الصحاري   
M قام سنوسرت الثالث بشق قناة سیزوستریس التي تصل النیل بالبحر األحمر لتسهیل التجارة لبونت   

MM ق قناة في صخور الجندل األول لتسهیل وصول التجارة ألسوانكان سنوسرت قد ش((  وتذكر((  
  تحدث عن رحلة حتشبسوت التجارية لبالد بونت ؟؟/ س
   أرسلت حتشبسوت خمس سفن محملة بالبضائع والهدایا لبالد بونت وعادت محملة بالذهب والبخور والعاج?

  .حري وقد سجلت صور وأحداث الرحلة على جدران معبدها في الدیر الب
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  )ھام ألقصى درجة( قارن بین األدب الديني والتھذيبي والقصصي والمديح / س
  أدب المدیح  األدب القصصي  األدب التهذیبي  األدب الدیني 

نظرا لتدین المصریون ویتناول الحیاة األخرى > أكثر أنواع األدب 
  وعقیدة البعث والخلود 

  :::::::::::::أنواعه  ?
å نصوص األهرام ::  

  كتابات دینیة سجلت على جدران األهرام لتعین المیت في حیاته األخرى
ç كتابات الموتى ::  

  كتابات على ورق البردي توضع مع المیت في التوابیت لتحمیه
é أناشید إخناتون ::  

  قرص الشمسأناشید منه إلى ربه أتون 

أدب یختص بالحكم 
والنصائح والخلق 
مثل كتب الحكیم 

في ) حتب بتاح(
لدولة القدیمة ا

في ) إني(والحكیم 
  الدولة الحدیثة

برع المصریون في 
كتابة القصص منها 

) سنوحي( الحقیقي 
ومنها الخرافي 

  )التائه البحار(

یمدح أعمال 
الفرعون 

والقادة مثل 
القصیدة التي 

كتبت 
 لسنوسرت

  الثالث

لفنان المصري ظهرت في الدولة الحدیثة حیث رسم ا  L· < M عرف الرسوم المجونیة ؟/ س
  الكثیر من الصور الهزلیة والفكاهیة مثل قط یقود قطیع من اإلوز

  ::::::::::تذكر سريعا           

  قارن بین منازل المصريون ومقابرھم ولماذا لم يھتموا بمساكنھم ؟// س
  المقابرتطور بناء   )المساكن(المنازل 

  لم یهتموا بمساكنهم وصنعوها من الطوب اللبن ؟
ألن الطوب اللبن مناسب /  حیاة الدنیا قصیرة ألن

 مساكن N  كانوا یبنوا األبواب من الحجارةلطقس مصر
الفقراء بسیطة ومساكن الطبقة الوسطى أكثر اتساعا 

ومساكن الطبقة العلیا أفضلهم بها حدائق ومخازن غالل 
   وإسطبالت للخیل خاصة قصر الفرعون

د ألیمانهم بالثواب والعقاب  حیاة الخلوألن فیهااهتموا بالمقابر 
 Lولهذا طوروها 

كانت في البدایة عبارة عن حفرة تحت األرض ثم أصبحت 
ثم عدة مصاطب مثل هرم زوسر المدرج مصطبة فوق األرض 

أما في  NN>> وهذا في الدولة القدیمة ) خوفو(ثم هرم كامل 
  NNN  في الصخورا كانوا ینحتوهالدولة الحدیثة

   ؟) الكبرى(ومعابد األلھه ) الصغرى( ابدالمعقارن بین // س
  )الكبرى( األلھه معابد  )الصغرى(الجنائزية  المعابد

 وتقام المتوفىتقام بها طقوس الجنازة على الفرعون 
غرب النیل وكان یقام منها معبدین بجوار كل هرم معبد 

خاص بالكهنة  (الكهنةومعبد ) یزوره الشعب (الوادي
   )فقط

  :::من أمثلتها 
å  بالدیر البحري غرب األقصر وقد  :معبد حتشبسوت

  سجلت علیه رسومات رحلتها لبالد بونت
ç غرب ) رمسیس الثاني(بناه   :معبد الرمسیوم

  األقصر

  تقدم به القرابین لأللهه ومن أشهرهم 
å أكبر دار عبادة على وجه األرض بناه : معبد الكرنك 

 الثاني مسیسرحیث بني ) آمون( لإلله الفراعنةالكثیر من 
  مود محیط الواحد منهم عشرة أمتار اع134)األعمدة بهو(داخله 
ç أجمل المعابد بأعمدته ونقوشه الجمیلة : معبد األقصر 

 على أقیمحیث ) الكباش طریق(ویصل بینه وبین معبد الكرنك 
   كباشسورؤوجانبي الطریق تماثیل بأجسام سباع 

é في بالد النوبة  الثاني رمسیسبناهم  : معبدا أبي سمبل
  ونحتهم في الصخر وتم نقلهم مع بناء السد العالي

  تحدث عن طبقات المجتمع المصري ومتى ظھرت الطبقة الوسطى ؟/ س
N كان المجتمع یشمل في البدایة طبقتین ::  
å تضم الفرعون وأسرته واألمراء وكبار الموظفین والقادة:: الطبقة العلیا   

حیث عبدوا الشمس وعرفوا ) یسهلیوبول( تقدم المصریون في علم الفلك كان أول من اشتعل بهذا العلم كهنة ·
  )ساعة( جزء12 كل جزء نمواقع النجوم والكواكب ونظموا التقویم المیالدي وقسموا الیوم لجزئیی

  لحساب مواسم الزراعة >  عرف المصریون عملیات الحساب من جمع وضرب وطرح وقسمة ·
ان كان یغیر مساحة األرض الذي یقیس مساحة األرض الزراعیة نظرا ألن الفیض) المساحة( عرفوا علم ·

  )للمسافات الكبیرة(والمیل ) الذراع للمسافات القصیرة( سنویا واستخدموا وحدة قیاس 
  )الهندسة ( األهرامات  والمعابد خیر دلیل على تقدم المصریون في علم ·
 العیون(وكان هناك أطباء متخصصین في > فقد شرحوا الجسم اإلنساني ) الطب( برع المصریون في ·

  )ألیمانهم بالبعث والخلود(وبرعوا في التحنیط للحفاظ على جسد المیت ) واألسنان
التي كانوا ) كمت(حیث اشتق العرب اسم كیمیاء من لفظ ) الكیمیاء( المصریون أول من عرفوا علم ·

  للتحنیط ةیطلقونها على مصر بمعنى أرض السواد وقد  صنعوا األصباغ والعقاقیر والمواد الالزم
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ç عمال الزراعة والرعاة والخدم تضم:: الطبقة السفلى   
é ظهرت في الدولة الوسطى :: الطبقة الوسطىN وتضم صغار الموظفین وأصحاب الحرف الممیزة وكانت الطبقة 

  )هام( أبنائهم للمدارس مبكرا لیلتحقوا بوظیفة الكاتب ألهمیة مكانة الكتاب في مصر القدیمة إرسال تفضل الوسطى 
  المصرية ؟تحدث عن تطور الكتابة // س

å المقدس(  الخط الھیروغلیفي:: (!  
   إشارة تشمل ما في الطبیعة وقد نقش به على جدران المقابر والمعابد 24 ?
ç الكھنوتي(  الخط الھیراطیقي:: (@  
للخط الهیراطیقي ولهذا سمي الخط الكهنوتي وكتبوا ) رجال الدین( لصعوبة الخط الهیروغلیفي أختصره الكهنة ?

  . البردي والخزف به على ورق
é الشعبي( الخط الديموطیقي:: (?  
   في العصر المتأخر استخدم المصریون لغتهم العامیة في الكتابة المبسطة?
è اللغة القبطیة ::?  
  .باللغة المصریة ولكن بحروف إغریقیة ) اإلنجیل( لما دخلت المسیحیة مصر ترجم أنصارها الكتاب المقدس?

 Ǒ  Ғ   ::لى قراطیس تستخرج من نبات البردي بالحبر األحمر واألسود وأقالم من البوصكتب المصریون ع  
M J LN  تذكر سريعا ھذه المعلومات:LM?J  

L  كانت عن طريق مصابیح تنار بالزيت واإلضاءةحفظ القدماء مالبسھم في صناديق   
L  الطعاموعندھم ثالث وجبات ويسمعون الموسیقى أثناء تناول) الرحى (طحنوا الغالل عن طريق  
L  األكبر يرث أباه واالبن) بعقد(للرجل زوجة شرعیة واحدة ولم يمنع تعدد الزوجات وكان الزواج 

 ويرعى قبره وأسرته 
L  وأبناء األسر الغنیة يرسلوا لیتعلموا في تربي األم الطفل حتى سن الثالثة ثم يتولى األب الرعاية

 )في العصر الحجري الحدیث بدل جلود الحیواناتعرف المصریون ارتداء الكتان (قصر الفرعون مع أبناءه 
L  والكحل المستعار للرجلأحب المصريون الزينة خاصة المرآة بالعقود والخواتم والحلي والشعر  
L  اھتمت المرآة بالمرأه التي تصنع من النحاس والفضة 
L  وتقام بالهواء) ةمنذ عصر الدولة الحدیث( أهم الریاضات عند القدماء واشترك بها األجانب ::المصارعة 
L  وھناك المبارزة بالعصي وتبادل الفتیات للكرة ولعب األطفال من دمي وكور ولعب الذكاء شبیه

 بلعبة الشطرنج 
L  )لسادة القوم وكان أمنحتب الثالث من أكثر الفراعنة هوایة للصید في الدولة الحدیثة      ) ریاضة الفروسیة والصید 
L  ومن أعیاد ) آمونمواكب (ومن أعیادھم الدينیة) الربیع- البذر-صادالح-الفیضان(من أعیاد المصريون

 )  وجلوسه على العرش–––––تتويجه ( الفرعون
L  والغناء الذي كان فردي أو جماعي وھناك أغاني شعبیة ودينیة اھتم الفقراء واألغنیاء بالموسیقى

  ) رياضي ·  ديني L إيقاعي( ارتبط الرقص بالموسیقى ومن أنواع الرقص   L    وحب
  الحیاة العائلیة ؟/ العالقة بین الرجل والمرأه/ أھمیة مركز المرأه في مصر الفرعونیة / س
 كان بین الرجل والمرأه حب واحترام والرجل قوام على المرأه  بشرط الحفاظ على حقوقها وحرص القدماء ?

   الحقلعلى إسعاد زوجاتهم ومساعدتهم في أعمال المنزل وتساعد المرأه زوجها في
 بل وصلت تبجانب الفرعون في االحتفاالالملكة  البیت مملكة المرأه وكان للنساء رأي في سیاسة البالد وتظهر ?

  0النساء لحكم مصر مثل حتشبسوت 
 

  الوطن العربي مھد الحضارات وأثره على حضارات العالم ؟:: أيد / س
Mالعالم ) فینیقیا* العراق* مصر (ل واللغة وعلمت حضارته  جمعت بین شعوبه وحده األص::  

  أصول الزراعة وبناء القرى>> 
  أصول الكتابة وتطورها >>>> طرق استخراج المعادن وسبكها               >> 

LLLLL حفظ( تذكر معلومات ھامة جدا(LLLLL  
Jأصلهم وانقسمت سومر لوحدات سیاسیة م وال یعرف . ق4000جنوب العراق عام ) السومریة( قامت الحضارة

  )مدن(منفصلة 
J  أور(أشهر المدن السومریة ( قامت بها أقدم األسر الحاكمةJ ومدینة )أخضع أحد حكامها مدینة أور) لجش  
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J  بسبب النزاع الدائم بین المدن السومرية ضعفت سور<< N  وسقطت سومر في ید 
وجعل عاصمتهم أكاد ) ینیاألكاد(  وأقام مملكة م. ق2350اریخ أول من وحد العراق في الت) سرجون(الملك 

  وبعد موته تولى الحكم ملوك ضعاف فسقطت مملكة األكادیین في ید بابل األولى
J اآلشوریونوضعفت لتسقط في ید ) حمورابي(جنوب بغداد ومن أشهر ملوكها ) بابل ( تقع   
L الشعوب  بالقسوة فكرهتهموهي منطقة وعرة فاتصفوام .ق1100العراق ) شمال( في اآلشوریةالدولة  قامت 

  م . ق618الخاضعة لهم وقاموا بالثورة ضدهم وضعفت أشور حتى سقطت في ید الفرس 
M ومن اشهر ملوكهم نبوخذ نصر وتقدموا حضاریا فابتكروا النظام ) الكلدانیون(  قامت الدولة البابلیة الثانیة

   ورصدوا النجوم والكواكباآلن ىزال یستخدمه األوربیون إلوسموا بعض أسامي األیام ال) األسبوعي(
  م لینتهي الحكم الوطني في العراق . ق538 سقطت الدولة البابلیة الثانیة في ید الفرس ?
  بداخلها القصور والمعابد و بنى السومریون المدن الكبیرة ?
  عة األشجار على مدرجات الجبال فأنشئوا برع البابلیون في بناء بابل وأحاطوها باألسوار كما برعوا في زرا ?
الذي تمر به مواكب األلهه في األعیاد الدینیة وفي نهایة ) بطریقها المقدس( واشتهرت بابل ))حدائق بابل المعلقة(( 

  )بوابة عشتار( هذا الطریق بوابة ذات أبراج 
L وأمد لها قناة تصلها بالمیاه العذبة ) )نینوي((  بنى مدینة مدینة بابل) سنحاریب( الملك األشوري  بعد أن دمر

   مدینة أشورالملیئة بالرواسب وجمل) دجلة( بدل من میاه نهر 
N  وكانت ملكیة األرض لدیهم فردیه أما في مصر كانت ملك الفرعون(قدس العراقیون البقرة مثل المصریون(  
N أوزان وأشكال محدده  التجاري بدل النقود وكان لها العراقیون المعادن في التعامل استخدم  
N كانت لها )المجنحةالثیران (( في نحت تماثیل الحیوانات لمهارتهم في الصید وأشهرها ) اآلشوریون( نبغ 

  رؤوس بشر وأجسام ثیران وأجنحة طیر 
N ابتكر السومریون الكتابة المسماریة على ألواح من الطوب اللبن وبأقالم من الخشب واستعملها البابلیون 

   لدى العراقیون ألن تعلمها یحتاج سنوات عالیةمكانة ) للكاتب(تبسیطها وكان  بعد یونواآلشور
  أكتب عن الدين عند العراقیون وخصائص الديانة العراقیة ؟/ س
J كان للدین المكانة األولى في حیاة العراقیون وكانت المعبد أعظم بناء في المدینة تقام فیه الشعائر والزواج   
? Ỹ Ҝ ỷ Ө ỵỸ җ       ỷ Ү һừ  Ǒ  ỷҮ  ỷ Ǒ  
å تعدد األلهه  ::  

   أبو األلهه عبد في كل العصور ویمثل السماء::أنو >>>> أهم األلهه لدیهم 
   إلهة الحب والحرب::عشتار ////  القاضي األعظم الذي استمد منه حمورابي قوانینه  ::شمس 
ç االعتقاد في الحیاة األخرى ::  

د الموت یتساوى بها الخیر والشر وأنه سیحتاج في حیاته األخرى لمتطلبات حیاته أمن العراقیون بوجود حیاة بع
  األولى فزودت مقابرهم بالطعام واألدوات 

  وضح العالقة بین الحضارة المصرية والعراقیة ؟/ س
åتبادلوا التأثر في الدین واألدب فاعتقد العراقیون بالحیاة األخرى مثل المصریون   
çة تزوج ملوك مصر من بنات ملوك بابل في الدولة الحدیث  
é 26 األسرةوأسس ) أبسماتیك(  وحرر قصیرةعلى مصر لفترة ) أسرحادون( استولى الملك األشوري  
è 0فرض سیطرته على سوریا وفلسطین من ید العراقیون ولكنه فشل ) نخاو ( أراد الفرعون  

  وعالقة نبوخذ نصر بالیھود ؟تحدث عن قوانین حمورابي / س
  نبوخذ نصر والیھود  نین حمورابيقوا

من أعظم ملوك بابل األولى واشتهر بقوانینه التي نقشها 
 وفي ةی مادة قانون282 وبه 2,5طوله على لوح حجري 

 اإللهأعلى اللوح رسم حمورابي وهو یستمد قوانینه من 
شمس القاضي األعظم وبض قوانینه عادل واألخر شدید 

  )من سرق یقتل(القسوة مثل 

) الكلدانیون(الیهود على حكم بابل الثانیة ثار 
فأسرع لهم نبوخذ نصر ودمر عاصمتهم أورشلیم 

ألف 40م أخذ منهم .ق586وفي الثورة الثانیة 
  أسیر وسخرهم عبیدا في بابل
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  مراجعة قبل االمتحان للصف األول الثانوي 
  ريخفي التا

ï أكتب فیما يلي ::  أوال::  
  ممیزات بالد الشام ؟، ) بالد الشام قديما( أھمیة بالد سوريا ::1س

  ،وتحكمها في طرق التجارة بین الشرق والغرب ،  موقعها المتوسط بین مر والشام -1
  سالم وكانت مهد المسیحیة والیهودیة وساهمت في نشر اإل،  قامت بدور الوسیط في نقل الحضارات -2

   أسباب اتجاه الفینیقیون نحو البحر ؟ ::2س
ï وجود الفینیقیون على شریط ساحلي ضیق محدود الموارد تحده الجبال من ناحیة الشرق ïة توافر األخشاب الالزم 

  بین الشرق والغرب ا توسط موقع فینیقیï كثرة تعاریج الساحل سهلت قیام الموانئ ïلصناعة السفن 
  ؟)نتائج كون فینیقیا بمثابة قنطرة(قیام دولة فینیقیة موحدة  بم تفسر عدم ::3س
ï إلى ویرجع ذلك  لم تكن فینیقیا دولة موحدة بل مجموعة من المدن كل مدینة مستقلة عن األخرىï 1 ( إنها كانت

  بسبب التضاریس وكثرة الجبال والهضاب العالیة)  2،بمثابة قنطرة تمر علیها الجیوش القادمة من كل مكان 
  في فن الصباغة ؟      ) الكنعانیون( أسباب تقدم الفینیقیون::4س
 التي تعیش على سواحلهم ویصبغون منها ة كانوا الكنعانیون یستخرجون الصبغة الحمراء من الحیوانات البحری<

تق منه لفظ أي الشعب األحمر وهو االسم الذي اش) فینكس(مالبسهم باللون األحمر حتى أن اإلغریق أطلقوا علیهم أسم 
  فینیقیا ولفظ الكنعانیون یعني األرض الحمراء  

                 بم تفسر ظھور قرطاجة قوة بحرية كبرى منذ القرن الثامن قبل المیالد؟::5س
 أهم مستعمرات فینیقیا ومكانها قرب تونس وشكلت قوة كبیرة تمتد نفوذها من لیبیا حتى مضیق جبل طارق وجذور <

 غسل یدها في عحتى قیل أن روما ال تستطی( أسبانیا الجنوبي وأصبح لها سلطة حوض البحر المتوسط البلیار وساحل
  البحر المتوسط دون إذن من قرطاجة 

  )المدن القديمة ال يخلوا منھا امتحان إنشاء اهللا: ملحوظة( وضح أشھر المدن الفینیقیة ؟  ::6س
أكثر المدن صلة  Ã::جبیل ï عظیم وتولت الزعامة بعد صیدالها سور   Ã::  صور ïكانت لها الزعامة Ã::صیدا 

 Ã::أوغاريت  ï بمصر وورد اسمها في أسطورة أوزوریس ووجد بها تماثیل مصریة واشتهرت بتجارة البردي
  اشتهرت بعظمة مبانیها وأهمها القصر العظیم من اكبر القصور الملكیة 

  رية ؟ كیف تأثرت الحضارة الفینیقیة بالحضارة المص::7س
السماء ذكر واألرض أنثى عكس المصریون السماء ، ) أوزوریس( وقصة ) بعل(قصة الكفاح بین إله الخیر والشر   <

رحلة الدوران حول ، األیمان بالبعث بعد الموت ووضع الطعام وأواني مع المیت مثل المصریون ، أنثى واألرض ذكر 
  إفریقیا بتكلیف من نخاو فرعون مصر 

  ى العالقة بین الحضارة المصرية والفینیقیة ؟ وضح مد::8س
ï  الفینیقیة في هذه جبیلتدل على قیام صالت بینهم منذ فجر التاریخ حیث ورد ذكر مدینة  سقصة إیزیس وأوزوری 

 قامت في الدولة الحدیثة  ï األخشاب من فینیقیا وتبادلوا البضائع سنفرو أحضر في الدولة القدیمة  ï، األسطورة 
  ) منها تكلیف نخاو للفینیقیین بالدوران حول إفریقیا (  سیاسیة وثقافیة وتجاریة بین الحضارتین عالقات
  تحدث عن رحلة الفینیقیون حول أفريقیا بتكلیف من نخاو ؟:: 9س
Ãبالدوران حول إفریقیا بدءوا من البحر األحمر ثم المحیط الهندي ن بتكلیف من نخاو فرعون مصر قام الفینیقیو 

فوا رأس رجاء الصالح ثم وصلوا لمضیق جبل طارق ثم البحر المتوسط حتى مصر واستمرت الرحلة ثالث سنوات واكتش
  بها فترات توقف على السواحل للزراعة والحصاد 

  متى نشأت المستعمرات الفینیقیة في حوض البحر المتوسط ؟  :: 10س
ï ورغم أن بعضهم سكنها إال ) على الطراز الفینیقي مدن ( أسسوا مراكز تجاریة تطورت فیما بعد لتصبح مستعمرات

أنهم ارتبطوا بوطنهم األم وأقاموا مستعمرات في تركیا الیونان وإیطالیا وبلغ أقصى نشاط للفینیقیین في بناء المستعمرات 
  قیما بین القرنین العاشر والثامن قبل المیالد 

  لكتابة ؟عرف األبجدية الفینیقیة  وفضلھا على العالم في ا:: 11س
ïالتجاریة اخترعوا أول أبجدیة في العالم اقتبسوها من الكتابة المصریة م لحاجة الفینیقیون لوسیلة سریعة لتعامالته 

   (A.B) حرف فأخذها اإلغریق عنهم ثم الیونان ومنها ظهرت األبجدیة األوربیة الحدیثة 22وتكونت من 
 أثر الموقع الجغرافي لبالد )or(لقدیمة لبالد اإلغریق ما العوامل التي ساعدت على نقل الحضارات ا:: 12س

    قام اإلغریق بدور المستورد والمصدر لحضارات الشرق القدیم؟؟)or(اإلغریق على حضارتهم 
  ساعد قرب موقع بالد اإلغریق من حضارات مصر والعراق والشام في نقل الحضارات إلیهم  ï:: الموقع الجغرافي) 1
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ïت وقبرص دور المعبر الحضاري بین حضارات الشرق والغرب  لعبت جزیرة كری،  
ï سواحل بالد اإلغریق الغربیة كانت بمثابة البوابة التي نقل منها التجار الحضارة للرومان فأصبحت بالد اإلغریق 

  بمثابة المستوردة لحضارات الشرق وصدرتها ووزعتها بدورها على بالد أوربا والغرب 
   كیف أثرت التضاریس في حضارة اٌإلغریق ؟)or (غریق نحو البحرلماذا اتجه اإل:: 13س
Ã تنافست فیما بینها ) دویالت( نتج عن الجبال العالیة في بالد اإلغریق ظهور مدن مستقلة،  
Ã طبیعة بالد اإلغریق الجبلیة وفقر التربة وقلة األراضي الصالحة للزراعة وكثرة السكان وجهت أهلها للبحر فأصبحت 

  ،م بحریة تجاریة صناعیة حضارته
Ã  كثرة الخلجان والجزر في بالد اإلغریق ساعدهم في نقل الحضارات األخرى   
  وأثرھا ؟) كريت(الحضارة المینوية / وضح كیف نشأة حضارة اإلغريق :: 14س
ïكانت حضارة جزیرة كریت و جزر بحر إیجة وقبرص ورودس مركز وأساس الحضارة اإلغریقیة ومن بعدهم بالد  

وقسمت لثالث عصور مثل ) 2000(الیونان وترجع أثار حضارة كریت لثالث أالف عام قبل المیالد واستمرت ألفي عام 
  ،) نسبة إلى مینوس حاكم جزیرة كریت(وأطلق علیها الحضارة المینویة )  حدیث، متوسط، قدیم( الحضارة الفرعونیة 

ïتصال بینهم  وجدت أثار متبادلة بین كریت ومصر مما یدل على اال،  
ï مستقلة بذاتها لكل مدینة حكومتها وجیشها ورغم ذلك فقد ) مدن( لم یكن اإلغریق في البدایة دولة موحدة بل والیات

  كان اإلغریق من أصل واحد ولغة واحدة ودین وحضارة واحدة 
  كیف انتقلت الحضارة المصرية لبالد اإلغريق وأثر حضارتھم على اإلغريق ؟:: 15س
  ، احتل اإلغریق جزیرة كریت ونقلوا منها ما أخذته عن الحضارة المصریة ï :: بطریق غیر مباشر :: أوال 

                                   ïالحضارة المصریة لبالد اإلغریق ن نقل الفینیقیو ،  
  ،غریقي في مصر  عن طریق التجار اإلغریق الذین أقاموا مستعمرات على الطراز اإلï ::بطریق مباشر ::  ثانیا

                             ï توافد العلماء والطالب اإلغریق على مصر وجاء بعضهم یعمل مرتزقة في الجیش المصري   
  تحدث عن نظام الحكم في إسبرطة ؟:: 16س
ï قام نظام الحكم في إسبرطة على أساس دیمقراطي حیث وزعت السلطة على أربع عناصر ::  
  ،حتى ال ینفرد ملك واحد بالحكم ::  جةملكیة مزدو  -1
  ، عضوا 28یتكون من ::   مجلس شیوخ   -2
  ،تضم كل المواطنین الذكور الذین بلغوا سن الثالثین ::    جمعیة عامة    -3
  عددهم خمسة ینتخبهم الشعب یتولون وظیفتهم لمدة عام ) الوزراء::  ( ضباط التنفیذ   -4
  لم تسهم إسبرطة بنصیب وافر من الحضارة اإلغریقیة /  عند إسبرطة أسباب النزعة العسكریة:: 17س
>    Ғ ỷ  Ỹ    Ỹ  في إسبرطة نظام عسكریا اهتم بالجیش ولهذا لم تساهم إسبرطة بقسط كبیر في الحضارة اإلغریقیة

ل الشرف األعظم أما ألن الموت في میدان القتا، إخراج مواطنین قادرین على القتال  Ǒ ǎҮǕ ỷ  Ҝ   Ỹ و ، ) عكس أثینا(
  ))عد بدرعك أو محموال علیه (( الحیاة بعد الهزیمة عار ال یمحى فاألم تقول ألبنها 

 ولم یكن هناك وسیلة للتوسع سوى التوسع فیما موقع إسبرطة بعید عن البحر  أن :: أسباب هذه النزعة العسكریة <
  )ذاب لجیرانها لهذا كانت إسبرطة سوط ع( حولها من بالد على حساب جیرانها 

  !! عام وعندما سقطت استغرب الناس من سقوطها ولكنهم لم یحزنوا علیها 200 استمرت إسبرطة قویة لمدة <
  وضح تشريعات صولون ؟:: 18س

  ::عندما تولى صولون الحكم حاول التوفیق بین الفقراء واألغنیاء فأصدر هذه التشریعات 
ïلدین  ألغى مبدأ عبودیة الدائن كشرط لتسدید اï قلل من اإلسراف والبذخ ï عضوا 400 أنشأ جمعیة عامة تضم 

  ،تبحث الموضوعات قبل عرضها على مجلس الشیوخ 
  كانت تشريعات صولون نقد الفقراء وسخط األغنیاء ؟:: 19س
ï لم یرضى الفقراء عن تشریعات صولون ألنها لم تساوي بینهم وبین األغنیاء ،  
ïلون ألنها منحت العامة بعض الحقوق السیاسیة التي كانت قاصرة على األغنیاء  غضب األغنیاء من تشریعات صو  
  وضح إصالحات بركلیس لتحقیق الديمقراطیة في أثینا ؟:: 20س
Ã بركلیس من أعظم حكام أثینا وكان من أسرة غنیة ولكنه انضم للعامة وأزاد من سلطاتهم على حساب األغنیاء   
Ãعام ومن أبوین أحرار 21لكل من بلغ ) مجلس الشعب(لیزیا  منح حق االنتخاب لجمعیة األك ،  
Ã مجلس الشیوخ كان أعضاؤه یختارون من سجالت المواطنین بالقرعة ،  
  ]مجلس الشیوخ ، ) تجتمع في سوق المدینة(جمعیة األكلیزیا[  كانت الدیمقراطیة في أثینا تمارس عن طریق <

  النتخاب على األحرار واستبعاد العبید واألجانب والنساء  اقتصار حق اïعیوب الدیمقراطیة عهد بركلیس 
  ،كان الفقراء في أثینا یلجئون لالستدانة من األغنیاء وأن عجزوا عن السداد یتحولون لعبید للدائن    1ملحوظة  
  ي صنع القرار   فكرة الدیمقراطیة هي أعظم ما قدمته أثینا لإلنسانیة وتعني حكم الشعب ومشاركة المواطن ف2ملحوظة  
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  تسمیة عصر بركلیس بالعصر الذھبي ألثینا ؟:: 21 س
يعتبر عصر بركلیس ھو العصر الذھبي ألثینا حیث تزعمت بالد اإلغريق بعد انتصارھا على إسبرطة وظل 

  ::بركلیس ينتخب لمدة ثالثین عام وتولى رئاسة الوزراء وقم بالعديد من اإلصالحات منھا 
ïدة من سلطة الشعب  قام بعدة إصالحات زاï حسن األحوال االقتصادية ï وفر فرص العمل للعاطلین 
ï أزاد عدد سفن األسطول ï أقام المعابد والتماثیل الرائعة   
  األلعاب األولیمبیة وأھمیتھا الحضارية في بالد اإلغريق ؟:: 22س
   الریاضیةيمارسون األلعاب  شجع الطقس المعتدل لبالد اإلغريق على إقامة اإلغريق كثیرا خارج منازلھم <
 أقام اإلغريق مبارياتھم الرياضیة بجوار معبد كبیر ألھتم زيوس الذين اعتقدوا أنه يعیش فوق جبل أولمب <

  ، ولھذا سمیت ألعاب أولیمبیة 
 كانت لھذه المباريات أھمیة دينیة تتنافس فیھا المدن اإلغريقیة ولھا قسم خاص باألمانة الرياضیة <

  ، فائزين استقبال الفاتحین وتعد لھم مواكب النصر ويستقبل ال
حتى القرن الرابع المیالدي حین أوقفھا ) م.ق776( أقیمت ھذه المباريات منذ القرن الثامن قبل المیالد <

  ،تقام كل أربع سنوات ) 1896(أحد أباطرة الرومان وعادت مرة أخرى في القرن التاسع عشر
  كبرى في بالد اإلغريق ؟قیام دويالت حول المدن ال:: 23س
Ã بسبب طبیعة بالد اإلغریق الجبلیة كان من الصعب إقامة دولة موحدة فقد قسمت الجبال العالیة بالد اإلغریق ألقالیم 

  منعزلة مما أدى لظهور دویالت حول المدن الكبرى وتنافست كل مدینة مع األخرى 
  

  المصريون به ؟ سھولة وسرعة فتح اإلسكندر لمصر وأسباب ترحیب :: 24س
ï رحب المصریون باإلسكندر لكراهیتهم لحكم الفرس الذین احتكروا دیانة المصریون وألهتهم  ،  
ï رأى المصریون في اإلسكندر منقذا لهم من االحتالل وساعدوه في ضم مصر وهزیمة الفرس ،  
ï تفوق اإلسكندر الحربي واعتبار المصریون أن اإلغریق أصدقاء لهم   
   تقرب اإلسكندر من المصريون ولماذا أنشأ اإلسكندرية ؟كیف:: 25س

] أبن أمون[احترم آلھة المصريون وقدم له القرابین فقد زار معبد أمون في سیوه ومنحه الكھنة لقب > 
  لتكون المركز الرئیسي للحضارة الھلینستیة في العالم القديم   (وخالل رحلته لسیوه أمر ببناء اإلسكندرية 

  ؟ ) سوريا(والسلوقیین ) مصر(الصراع بین البطالمة قیام :: 26س
ï رغبة البطالمة في االستیالء على سوریا وسعي السلوقیین للسیطرة على مصر  ،  
ï رغبة كل من البطالمة والسلوقیین في السیطرة على طرق التجارة الرئیسیة بین الشرق والبحر والمتوسط   
  ھارھا في مصر بصفة خاصة ؟ عرف الحضارة الھلینستیة وأسباب ازد:: 27س
 كان اإلسكندر معجب بحضارات الشرق فقرر مزج الحضارة اإلغريقیة الناشئة بحضارات الشرق العظیمة !

  ) المتأغرقه(في حضارة جديدة أطلق علیھا الحضارة الھلینستیة 
   الفريد  وازدھرت الحضارة الھلینستیة بمصر ألنھا وجدت بمصر الثورة المادية والبشرية والموقع!
  اختیار اإلسكندر موقع قریة راقودة إلنشاء مدینة اإلسكندریة وتخطیط المدینة ؟:: 28 س
إلقامة اإلغریق و نشر الحضارة الهلینستیة ) اإلسكندریة( كان هدف اإلسكندر والبطالمة من إنشاء المدن الجدیدة <

 سهولة توصیل المیاه ïعها وبعده عن رواسب النیل لجفاف موق( وأقام  اإلسكندر اإلسكندریة على أنقاض قریة  راقودة 
وربطها مع جزیرة فاروس المواجهة لها بجسر فأصبح لها مرسیان )  ارتفاعها عن مستوى أرض الدلتاïالعذبة إلیها 

   المیناء وأصبحت عهد البطالمة من أعظم مدن العالم < الوطني <الملكي <وقسمت اإلسكندریة لثالث أحیاء 
  عن أھمیة اإلسكندرية ووظائفھا عھد البطالمة ؟ تحد ث :: 29س
ï عام ومركز للحكم واإلدارة 300    أصبحت عاصمة للبالد عهد البطالمة :: وظیفة إداریة،  
ïأهم مدن مصر الصناعیة والتجاریة :: وظیفة اقتصادیة  ،  
ïبها الجامعة والمسرح والمكتبة(     أهم مدن مصر الثقافیة ::  وظیفة ثقافیة(  
ïقوة تحصین البطالة لها من أبراج وأسوار :: وظیفة عسكریة دفاعیة  ïأسطول قوي یدافع عن مصر   
  ؟) أواخر عهد البطالمة(عهد بطلیموس الثالث) الزراعة(تدهور األوضاع االقتصادیة :: 30 س
ïھجرة  لكثرة الضرائب التي فرضھا البطالمة على الفالحون نتیجة جشعھم في جمع األموال مما أدى ل

  الفالحون ألراضیھم أو قیامھم بثورات ضد الحكام 
  ؟) التجارة عھد البطالمة(رواج وازدھار التجارة عھد البطالمة :: 31س

، مصانع السفن ، الموانئ (إنشاء البطالمة/ 3موقع مصر الممیز / 2النشاط الزراعي والصناعي / 1
  ھیل التعامل التجاري سك البطالمةالعملة لتس/  4)تنظیم الجمارك ،  المنارات 

  ؟) الصناعة عھد البطالمة(ازدھار الصناعة في بداية عھد البطالمة :: 32س
ï تقدمت لوفرة المواد الخام وكثرة عدد السكان ï مھارة األيدي العاملة من المصريون واإلغريق Ã 

ضیھم وھاجروا للمدن  والزدھار الصناعة ترك أھل الريف أراÃ،  المنسوجات - الزيوت-صناعات مثل البردي
  ، ألف عامل 200خاصة اإلسكندرية بھا 
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 زادة مساحة األراضي وأقاموا الجسور وحفروا القنوات وادخلوا السواقي وزرعوا :: الزراعة عھد البطالمة

  ولكنھا تدھورت عھد بطلیموس الثالث .... القمح والشعیر
  ؟) اإلسكندر وكیف قسمتمصیر أمالك /النتائج المترتبة على وفاة اإلسكندر :: 33س
ïم توزعت أمالكه على  قوادة فكانت مصر من نصیب بطلیموس وكانت سوریة من نصیب  . ق323 بوفاة اإلسكندر

  سلوقس  ومقدونیا انتیجونس 
  سیاسة البطالمة في التقرب من المصريون واحترام حضارتھم ؟:: 34س 
ï حملوا األلقاب الملكیة ï ارتدوا زى الفراعنة  ï قدموا القرابین آللهة المصریون    
ï أنشئوا المعابد على الطراز الفرعوني ï حاولوا التوفیق بین الدیانة المصریة والدیانة اإلغریقیة حیث مزجوا 

  الدیانتین من خالل معبود جدید أسموه سرابیس وأقیم له معبد السرابیوم في اإلسكندریة 
  لتھم ؟ أسباب ضعف حكم ا لبطالمة وزوال دو:: 35س 

   جشعھم في فرض ضرائب باھظة  -2 سوء األحوال االقتصادية                               -1
    ثورات المصريون ضدھم  -4 حروبھم مع السلوقیین                                -3
  كم الروماني  تدخل كلیوباترا في النزاع على الح-6 ضعف البطالمة األواخر وتصارعھم على الحكم    -5

  أھم المدن اإلغريقیة بمصر ولماذا اھتم البطالمة واإلسكندر بإنشائھا ؟ :: 36س
  ::أقام البطالمة المدن ذات الطراز اإلغریقي في مصر الستقبال المهاجرین اإلغریق ولتكون مركز للحضارة الهلینستیة 

ï اإلسكندریة عاصمة الحضارة في العالم  ،ïالفرعونیة 26یة تأسست أیام األسرة  نقراطیس أقدم  اإلغریق ï 
   أنطونیوبولیس شیدها هادریانوس الروماني ïبطلمیس شیدها بطلیموس األول في الصعید 

  ؟) نقطة تحول(م على المصريون والبطالمة.ق217نتائج موقعة رفح :: 37س
ï م مما أدى الرتفاع .ق217 استطاع بطلیموس الرابع تجنید المصریون واالنتصار على السلوقیین في معركة رفح

  الروح المعنویة للمصریین وشعورهم بقوتهم لتبدأ مرحلة تصدیهم لظلم البطالمة عن طریق الثورات ضدهم 
  

  نتائج الصراع بین روما وقرطاجة ؟/ أسباب الصراع بین روما وقرطاجة :: 38س
ïاجهت منافسة قویه من قرطاجة  تطلعت روما للسیطرة على حوض البحر المتوسط وطرق التجارة فیه ولكنها و

المستعمرة الفینیقیة التي كانت مسیطرة على الجزء الغربي من حوض البحر المتوسط ولهذا دارت بینهم حروب استمرت 
  م  حیث انتصرت روما على قرطاجة ثم قضت علیها تماما . ق202مائه عام انتهت بمعركة زاما 

  وكیف استولوا علیھا ؟لماذا استولى الرومان على مصر بسھولة :: 39س
ï ضعف حكام البطالمة األواخر ï 13كلیوباترا وأخوها بطلیموس( االنقسامات داخل األسرة البطلمیة الحاكمة (  
ï تدخل كلیوباترا السابعة ملكة مصر في النزاع على الحكم الروماني حیث اشتد النزاع بین أكتافیوس 

ولكن استطاع أكتافیوس هزیمتهم ) زوجها(را مع انطونیوس وانطونیوس حول الحكم في روما وتحالفت كلیوبات
    م لتصبح مصر منذ هذا التاریخ والیة رومانیة. ق32في موقعة أكتیوم البحریة 

   م  ولماذا أعتمد المجتمع الروماني على العبید ؟.ق136قیام العبید بثورة صقلیة :: 40 س
لكثیر من األیدي العاملة الرومانیة فاعتمد المجتمع الروماني  بسبب الحروب الكثیرة التي قام بها الرومان قتل ا<

 كان العبید یعاملون معاملة غیر إنسانیة في المجتمع الروماني فهم <،على العبید في الزراعة والصناعة والمنازل 
  م .ق136محرومون من كل شيء ولهذا قاموا بثورات عدیدة منها ثورة صقلیة 

  أسباب قیام اإلمبراطوریة في روما ؟/ جهت النظام الجمهوري في روما وضح المشكالت التي وا:: 41س
  : المشكالت التي واجهت نظام الحكم الجمهوري في روما وفشل في حلها سببا في قیام اإلمبراطوریة الرومانیة

   :مشاكل عامة الشعب) 1
ïیة  امتالك االشراف كل شىء وحرمان العامة الحقوق االجتماعیة والمدنیة والدين  
  مشاكل العبید) 2

 المصانع -الن الحروب قضت على الكثیر من الشعب الرومانى اعتمدوا على العبید فى مجتمعھم المنازل
   ق م136 المزارع  وعوملوا معامله غیر انسانیة لھذا قاموا بثورات متعددة خاصة التى قامت فى صقلیة –
  مشاكل تكتالت القادة العسكرين) 3

لھذا لجاؤا  ن الصعب على احد من القادة االستیالء على السلطة بمفردةلقوة السناتو كان م
 وانتھى بتخلص اكتافیوس ï  انطونیوس– اكتافیوس –لیبدوس  –للتكتالت كان اشھرھا الذى ضم 

  من زمالئة وانفرادة بالحكم وبداية عصر االمبراطورية 
  م ؟ .ق395لماذا قسم قسطنطین اإلمبراطورية الرومانیة لقسمین :: 42س
ï فقسم قسطنطین اإلمبراطوریة ، ظهور أهمیة الشرق االقتصادیة والعسكریة ،  لظهور خطر البرابرة في شمال وشرق إیطالیا

  )  م على ید البربر 476سقط (وغربي عاصمته روما) م1453سقط على ید العثمانیون (لقسمین شرقي وعاصمته القسطنطینیة
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  م على يد روما ؟. ق202عة زاما أسباب ھزيمة قرطاجة في موق:: 43س
ï لجأ الرومان لحیلة بارعة لوقف الخطر القرطاجى حیث تركوا جیش محدود یواجه القائد القرطاجي هانیبال فى حین 

انهزمت قرطاجة وعقدت مع الرومان معاهدة ، ارسلوا قواتهم لمهاجمة قرطاجة لیجبروا العدوا على معركة فى ارضه 
  ق م تنازلت عن كل امالكها للرومان146ول عام صلح شروطها قاسیة وبحل

  تحدث عن األلواح اإلثنى عشر ؟:: 44س
 من  Ã عدم اعدام احد دون محاكمة Ãم ومن بنودة . ق449 اول نص قانونى مدون عام <

ولم يرضى العامة  Ã  حق االب فى التوصیة بامالكة لمن يشاء Ãحق المتھم استدعاء شھود 
  . على امتیازات اضافیة مثل حق الزواج من بنات االشراف  وحصلواعن تلك القوانین

  ؟) قصوره(لمادا لم يحقق القانون الروماني العدالة الكاملة ::  45س
 اعتماد المجتمع الرومانى على Ã النه لم يعدل بین المواطنین فظل عامل النسب والثراء لھم اعتبار <

   فى القانون الرومانى وظل ذلك نقطة ضعفي الرقیق واعتبروھم مخلوقات محرومة من أي حق انسان
  لم یهتم الرومان باآلداب والعلوم مثل اإلغریق ومعظم رجال الفن في لروما من اإلغریق ؟:: 46 س
ïالواسعة  ولذا فمن الصعب  الهتمام الرومان بالشئون العسكریة والعملیة واإلداریة إلحكام سیطرتهم على اإلمبراطوریة 

  بسبب انشغالهم لم یكن الشعب الروماني ذواقا للفنفكري والعلمي للرومان باإلغریق وفي نفس الوقت مقارنة اإلنتاج ال
معظم رجال الفن في بالقتال واستقرار األمن في بالد إمبراطوریتهم أهم لدیهم من اإلبداع الفني لكل تلك األسباب نجد أن 

    الذین انتقلوا للحیاة في روما روما من اإلغریق
   أسباب براعة الرومان في التشريع واھتمامھم بالتشريع ؟ ::47س
ï الرومان شعب عسكري سیطر على الشعوب األخرى بقوة السالح ولهذا احتاجوا لتشریعات قانونیة لإلدارة هذه البالد   
  اھتمام الرومان بالبالغة والخطابة ؟:: 48س
ï أشهرهم شیشرون(جماهیر الناخبین والحصول على أصواتهم نتیجة اهتمام رجال السیاسة بالخطب الرنانة للتأثیر على (  
  )ھام جدا(  الرومانیة طويال ؟ةبقاء اإلمبراطوري:: 49س
ï اإلدارة الجیدة والتشریعات الممیزة ïتمهید الطرق وإنشاء مراكز البرید إلحكام السیطرة ï قوة الجیش الروماني   
  أھمیة مصر تحت حكم الرومان ؟:: 50س
Ãمنح لروما یومیا إلطعام أهلها  كانت مصر ت،  
Ãخاصة في دولة الرومان العسكریة ة موقع مصر الجغرافي في ملتقى قارات العالم القدیم منحها أهمیة استراتیجی ،  
Ã سواحل مصر على البحرین المتوسط واألحمر منحتها أهمیة تجاریة   
  ؟ )رومانلماذا كره المصريون ل(أسباب فساد الحكم الروماني في مصر :: 51س

  االستغالل االقتصادى وامتصاص ثروات الشعب / 1
 .كثرة الضرائب وجمعھا بقسوة خاصة ضريبة الراس التى تشعر المصريون بالذل / 2
 ظلم الحكام وتسخیرھم لالھالى بالعمل دون مقابل فى اعمالھم الخاصة / 3
  غريق اعتبار المصريون طبقة حقیرة تعمل لخدمة اسیادھم من الرومان واال/ 4

  ؟)الثورة المسلحة والسلبیة(كیف تصدى المصريون لفساد الحكم الروماني:: 52س
  رغم أن بعض االباطرة حاولوا ارضاء المصريون اال ان المصريون قاواموھم 

:: الثانیة ïïïفى طیبة قاد الحاكم الرومانى القوات بنفسة الخمادھا : االولى  ï::الثورة المسلحة
الكاھن أزيدوس  بزعامة القرن الثاني المیالديالتي اشتعلت في الدلتا في ) اعالزر (الفالحونثورة 

 الرومانیة وكادوا أن يستولوا على اإلسكندرية لوال قدوم مساعدات الفرقالمصري واستطاعوا ھزيمة 
  ، للرومان من الخارج ونجاحھم في دب الفرقة بین الثوار 

ل سالح مثل ھجر األراضي والحقول ويتجھون إلى وتعني المقاومة دون حم ï::المقاومة السلبیة
  في الصحراء مما أدى لتدھور الزراعة والصناعة ) بعد أن اعتنقوا المسیحیة(األديرة 
  تنظیم مصر عھد الرومان /لماذا وضع أغسطس مصر تحت إدارته المباشرة: 53س
الذى يضمن المبراطور  ألھمیتھا في إمداد روما بالقمح   وضعھا أغسطس تحت إدارته المباشرة- ا

  ،      موقعھا االسترتیجى الھام عسكريا وتجاريا ، والء شعب روما له 
   طیبة واسوان -3،  حصن بابلیون- 2، شرق االسكندرية-1::  وضع فى مصر ثالث فرق عسكرية-2
   لة السلطة الكاملة تحت اشراف االمبراطور  حاكم عام روماني على راس نظام الحكم -3
يحكم كل جزء ، مصر العلیا // مصر الوسطى // مصر السفلى  // مصر لثالث اجزاء إداريا قسمت - 4

  حاكم روماني بمثابة نائب الحاكم العام
5- ï أما الرومان الذین أقاموا < أبقى الرومان على القانون المصري للمصریین < :: القانون في مصر الرومانیة  

 أبقى الرومان على <)  صدرت قوانین لتنظیم العالقات بین المصریون والرومان (في مصر طبق علیهم القانون الروماني 
   )الوحیدة التي سمح بها إلغریق للزواج من مصریون(أنطنیوبولیس،بطلمیس ، اإلسكندریة، نقراطیس( قوانین المدن اإلغریقیة 
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  لماذا كانت مصر أرضا خصبة النتشار المسیحیة ؟::  54س
ïاز بتدينه   الشعب المصري يمت ،ï سیطرة العقائد القديمة على عقول المصريون ومن مظاھرھا  

  ،إيمان المصري القديم بالحیاة بعد الموت وھو ما جاءت به المسیحیة لھذا أمنوا بھا منذ البداية 
ï ربط المصري بین الدين والوطن فارتبط بالكنیسة المصرية ومذھبھا ورفض قرارات كنیسة الدولة 

   وجدوا في المسیحیة تعبیرا عن رفضھم للوجود الروماني ïالبیزنطیة 
  ؟ ) دقلدیانوس / سبتیموس سفیروس/ نیرون :  األباطرة ( تحدث عن عصر الشهداء ::  55 س

  ) :: م54/68( عصر اإلمبراطور نیرون :: أوال 
  ادهم  بأبشع الطرق كان مصاب بمرض جنون العظمة حتى أنه أحرق روما واتهم المسیحیون بإحراقها لیقوم باضطه

  ) :: م193/211( عصر سبتیموس سفیروس :: ثانیا 
یقصد ( أصدر قرار بأن یسجد جمیع المواطنون في الوالیات لتمثاله وإحراق البخور تحت قدمي التمثال ومن یرفض 
) یحیون المسیحیون ألنه معروف أنه محرم السجود لغیر اهللا وطلبات سفیروس تخص الوثنیون فقط حتى یكشف المس

وأمر أیضا بإغالق المدرسة الدینیة في اإلسكندریة ، ومن یرفض یقطع رأسه أو یحرق حیا أو یقدم طعام لألسود 
  ،واضطهد المسیحیون في مصر  

  )ھام::(عصر الشھداء)  م305 / 284( عصر االضطھاد األكبر دقلديانوس :: ثالثا 
 ومن هؤالء ï ألف شهید 800عدد الشهداء في عصره بلغ ،أصدر مرسوم بهدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة 

 وبسبب هذا االضطهاد اعتبر ïالشهداء القدیسة دمیانة ومعها أربعین راهبة في الدلتا والقدیسة كاترین في اإلسكندریة 
  ) عام الشهداء (م هي بدایة التقویم القبطي وعرف هذا العام 284المصریون أول سنة من حكم دقلدیانوس سنة 

  ؟ ) دور قسطنطین وثیودوسیوس، مرسوم میالن( كیف انتصرت المسیحیة على الوثنیة موضحا: :56س
  م313مرسوم میالن ) م337 / 311( اإلمبراطور قسطنطین ) 1
ï أعلن فیه سیاسة التسامح والعفو عن كل المسیحیون لھم الحرية في م 313مرسوم میالن  أصدر 

  الوثنیون ممارسة ديانتھم بجانب 
  :: وإلغاء الوثنیة  ) 395 / 387( مبراطور ثیودوسیوس اإل) 2
ï كدين رسمي أصدر مرسوم بإلغاء الوثنیة وتحريمھا في كل الواليات البیزنطیة واعترف بالمسیحیة   
  المكانة العظیمة لبطريركیة اإلسكندرية خالل الحقبة القبطیة في مصر :فسر: 57س

لمیة بأن لبطريركیة اإلسكندرية السیادة الدينیة على م أول المجامع الع325مجمع نیقیة اعتراف / 1
   مصر ولیبیا وبرقة  أساقفة

  كان لبطارقة الكنیسة اإلسكندرية أدوار مشرفة  في المجامع الكنسیة العلمیة / 2
  م ؟ 451وضح نتائج مجمع خلیقدونیة سنة : 58س
ïولھذا فقد عقد كنائس  وجد خالف مذھبي مسیحي بین كنائس بیزنطة وروما وكنیسة اإلسكندرية 

الديني أدانوا فیه كنیسة اإلسكندرية ومذھبھا ولما كان م 451 خلیقدونیةالغرب وبیزنطة مجمع 
األباطرة يتبعون تلك الكنائس فقد قاموا بعملیات اضطھاد واسعة لمسیحي مصر وبلغ قسوة االضطھاد 

ك اإلسكندرية للصحراء وأرسل بطريربنیامین م  مما نتج عنه ھروب 641-610ھرقل عھد اإلمبراطور 
مسیحي مصر االستغاثة بعمر بن الخطاب خلیفة المسلمین لما عرفوا أن المسلمین يتركوا حرية 

  ) لكم دينكم ولي ديني (العقائد 
  م ؟641الفتح العربي واإلسالمي لمصر على يد عمرو بن العاص :: 59س
ïمصر لتشرق شمس اإلسالم على مصر  استطاع عمرو االنتصار على البیزنطیون الذين رحلوا من 

 من مخبئه ويعود لمنصبه وتمتزج بمرور الزمن دماء المسلمین بنیامینبسماحته ويخرج البطريرك 
  بدماء األقباط لیشكلوا كیان واحد في مصر 

  وضح مكانة اإلسكندرية الثقافیة والعلمیة خالل الحقبة القبطیة في مصر ؟: 60س
è  اإلسكندرية للدراسة والبحث وإعارة الكتب وكان باإلسكندرية عھد نشأت المكتبات والمدارس في

 دار الفنون التسعة البطالمة أيضا دار للبحث والدراسة سمیت 
è  لشھرة اإلسكندرية العالمیة وفد علیھا العلماء من كل مكان وأنشئت المدارس لتعلم العلوم

 قى والجغرافیا وغیرھا واآلداب والفلسفة والطب والكیمیاء والتاريخ والفلك والموسی
è  ازدھرت الحركة العلمیة في اإلسكندرية للمنافسة العلمیة الشديدة التي ظھرت بین الطالب

  المسیحیون والطالب الوثنیون 
  ؟ ) الديرية ( لماذا كانت مصر صالحة للرھبانیة 61س
ïرسة الرھبنةوالتقش تتمتع مصر بصحراء واسعة وذات مناخ معتدل يلجأ لھا الرھبان تاركین قراھم لمما  
  تعددت وظائف األديرة وضحھا ؟:: 62س

  ، مراكز علمیة لعلوم الكنیسة حیث قام الرھبان بالكثیر من البحوث وإنشاء مدارس أولیة في القرى -1
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   قیام بعض الرھبان بالكتابة والتألیف خاصة في العلوم الدينیة ونسخ المخطوطات في مكتبة الدير -2

  حقبة القبطیة في مصر ؟ متى بدأت ال:: 63س
 إلى مصر على منذ دخول المسیحیة  البعض يقول أن الحقبة القبطیة في مصر بدأت ï  ::ھناك ثالث أراء

  )  مصر من أول البالد التي انتشرت فیھا المسیحیة ( يد القديس مرقص 
ï ن الثاني المیالديالقر في مصر منذ وانتشرت اللغة القبطیة بینما يرى البعض أن البداية عندما نشأت   

ï وھي السنة التي بدأ منھا م284 ولكن الرأي الثالث يقول أن الحقبة القبطیة في مصر بدأت منذ 
 م  عندما 313أو منذ عام ) عام تولي دقلديانوس وبداية عصر الشھداء( أقباط مصر تقويمھم القبطي 

    ، أصدر اإلمبراطور قسطنطین مرسوم میالن الذي اعترف بالمسیحیة 
Ã بمصر عندما القرن الثالث المیالدي ھو بداية الحقبة القبطیة ويمكنا التوفیق بین ھذه اآلراء بقول أن 

  سادت اللغة القبطیة وانتشرت الديانة المسیحیة في مصر 

 سیاسة الرومان االقتصادية بمصر  سیاسة البطالمة االقتصادية في مصر 
وا الجسور وحفروا القنوات  زادة مساحة األراضي وأقامï  ::الزراعة

  تدهورت ïوادخلوا السواقي وزرعوا القمح والشعیر والكتان والفاكهة 
  ،عهد بطلیموس الثالث لكثرة الضرائب وهرب األهالي من األراضي 

 صناعات Ã تقدمت لوفرة المواد الخام وكثرة عدد السكان ï  ::الصناعة
صناعة ترك أهل الریف  والزدهار الÃ 0 المنسوجات- الزیوت-مثل البردي

  ، ألف عامل 200أراضیهم وهاجروا للمدن خاصة اإلسكندریة بها 
/ 2النشاط الزراعي والصناعي / ï1 نشطت لعدة أسباب ï ::التجارة

 –ومصانع السفن ïإنشاء البطالمة للموانئ / 3موقع مصر الممیز 
   وسك العملة لتسهیل التعامل التجاري–  وتنظیم الجمارك -والمنارات

  Ө     ǐ ǚ   Ұ   Ơ Ғ əǛ Қ  ǚ      ǚ ҳǑ  ǚ    
        Ǜ ҳ       ǘǚ   ǚ     

 اهتموا بشئون الرى لزیادة المحاصیل :: اوال الزراعة
  مثل البردى والكتان :: ثانیا الصناعةïخاصة القمح 

  ::  ثالثا التجارةïوالزجاج والحلى واستخراج الملح 
وكان االسطول // حمر حفروا قناة بین النیل والبحر اال

سك االباطرة عملة خاصة بمصر // السكندرى قویا  
فرضوا الضرائب الباهظة مما ادى // لتسهیل التجارة 

 لهجرة العمال والفالحین ألعمالهم  
موقعة أكتیوم  م.ق202موقعة زاما 

 م.ق32البحریة
 م.ق217موقعة رفح

الیا وأرادت   استطاعت روما ان تسیطر على ایط:: اوال االسباب
السیطرة على حوض البحر المتوسط ولكن واجهت منافسة قویه 
من قرطاجة المستعمرة الفینیقیة التى كانت مسیطرة على الجزء 

  زاما الغربي ولهذا دارت بینهم حروب استمرت مائة عام حتى 
  قام القائد القرطاجى هانیبال بغزوا إیطالیا ::ثانیا االحداث 

جاء الرومان لحیلة بارعة بان یتركوا وسیطر على شمالها فل
جیش محدود یواجه هانیبال فى حین ارسلوا قواتهم لمهاجمة 

  ،قرطاجة لیجبروا العدوا على معركة فى ارضه 
 انهزمت قرطاجة وعقدت مع الرومان معاهدة :: ثالثا النتائج

ق م تنازلت عن كل 146صلح شروطها قاسیة حتى بحلول عام 
 حت روما سیدة غرب البحر المتوسطامالكها للرومان واصب

  التنافس بین :: األسباب
أكتافیوس وانطونیوس حول 

العرش الروماني وتدخل 
كلیوباترا ملكة مصر بجانب 

  انطونیوس
 هزیمة :: األحداث والنتائج

كلیوباترا وانتحارها ومقتل 
انطونیوس على ید أكتافیوس 

م وأصبحت مصر والیة . ق32
  قرون7رومانیة لمدة 

   المنافسة بین ::سباباأل
البطالمة والسلوقیین على 

  الشام وهزیمة البطالمة 
 استطاع ::األحداث والنتائج

بطلیموس الرابع تجنید جیش 
من المصریون وانتصر على 
السلوقیین وترتب على ذلك 

ارتفاع الروح المعنویة 
للمصریین وتشجعهم للتصدي 

 لظلم حكامهم من البطالمة

  *)ظحف(معلومات سريعة 
 لوجود فینیقیا على شريط ساحلي ضیق اتجھوا للبحر *)الفینیقیون(الكنعانیون أوائل الشعوب التي سكنت سوريا *

 لم تقم دولة موحده في فینیقیا بسبب التضاريس الجبلیة *للبحث عن الرزق فأصبحوا أول أمة بحرية في العالم 
اء من القواقع البحرية على شواطئھم وصبغوا بھا مالبسھم  الصبغة الحمرن استخرج الفینیقیو*وكونھم معبر للجیوش 

  ،) أي الشعب األحمر(فاشتھروا بالصباغة حتى أن اإلغريق أطلقوا علیھم فینكس 
  صورزعامة المدن الفینیقیة ومن بعدھا صیدا  تولت * بالزراعة على سفوح الجبالن أھتم الفینیقیو*
أشھر آلھة زيوس  ï) قصة الخنزير( القوة المتجددة في الشمس نیسأودو أشھر آلھة فینیقیا وزوجته وھناك بعل *

 ï السرابیوم وأقاموا له معبدسرابیس في اآللة   أشھر آلھة مصرأموناإلغريق والبطالمة الذين دمجوا بینه وبین 
  طبقة* س أكثر مدينة فینیقیة لھا صلة بمصر فقد ورد ذكرھا في قصة أوزوريجبیل *،  أشھر آلھة الرومان جوبتر

 أول أبجدية في العلم لحاجتھم لتسجیل معاملتھم ن ابتكر الفینیقیو*، سیطرت على الحكم في فینیقیا التجار 
 * من حق مواطني أثینا انتخاب مجلس األكلیزيا *معبد البارثینون لآللھة أثینا) فدياس(  شید األثینیون *التجارية
انتقلت الحضارة المصرية لبالد اإلغريق عن طريق مباشر  *لخامس ا زعیمة المدن اإلغريقیة في القرن أثیناأصبحت 

  .                        وأخر غیر مباشر
خاصة عندما حدثت مجاعة بروما  الشحنة السعیدة كانت مصر تزود روما كل صباح بالقمح فیما سماه الرومان *

   * ق م 210عام 
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  قبل االمتحان نلتقي
ïيخیة تفید في إجابة كافة األسئلة  مذكرات تار::  

فدياس شیده  :تمثال اإللھة أثینا  *حورس معبد أقامه البطالمة في مصر وخصص لعبادة اإلله  ::معبد إدفو 
 أروع معابد أثینا شیدوه فوق تل األكروبول المشرف :معبد البارثینون *أشھري فناني أثینا في معبد البارثینون 

 :معابد فیلة *حتحور أقامه البطالمة لعبادة اإلله  :معبد دندرة  *لعبادة اإللھة أثینا على مدينة أثینا وخصص 
    ،،،لؤلؤة مصر  أجمل معابد البطالمة وسمي 

 ھداية السفن ïھدفھام جنوب جزيرة فاروس .ق 280 الثانيشیدھا بطلمیوس  ::منارة اإلسكندرية <
) متر8(متر  ثالث أدوار يعلوھم مصباح  135كل برج طوله  كم على ش50القادمة إلى اإلسكندرية من على بعد 

 متر  وھي إحدى عجائب الدنیا السبعة تعرضت لكوارث وزالزل حتى 7وفوقه تمثال من البرنز يمثل إله البحر طوله 
  ،قلعة قايتباي دمرت تماما ومكانھا اآلن 

رأى أن رعاية ألنه م .ق 290ألول جامعة اإلسكندرية أنشأھا بطلمیوس ا )::الجامعة(دار البحث العلمي <
  )أھم علمائھا ؟(العلم يؤدي لتقوية دولته وكانت دراسة الطب من أھم الدراسات بھذه الجامعة 

بدء في تشیدھا بطلمیوس األول وأكملھا ورعاھا بطلمیوس الثاني ويطلق علیھا :: مكتبة اإلسكندرية  <
يولیوس قیصر  عندما أحرق وقد احترقتبحث واإلطالع  تسھیل مھمة العلماء في الï  وھدفھا  األمالمكتبة

دمر الرومان مدينة اإلسكندرية أكثر من مرة ملحوظة ھامة (م . ق47أسطول مصر بالقرب من اإلسكندرية سنة 
م  كانت المكتبة اختفت مما يثبت براءة 641للقضاء على ثورات السكندريون وعندما فتح عمرو بن العاص مصر 

    ) اقھا كما أدعى بعض المؤرخین األجانب عمرو من تھمة إحر
 < *نموذج رائع للعمارة الرومانیة مكون من ثالث طوابق يتسع لخمسین ألف متفرج  :مسرح الكلوسیوم
ألنه قام بالعفو عنھم بعد الثورة  ï تكريما لهدقلديانوس أقامة أھل اإلسكندرية لإلمبراطور  :عمود السواري

   متر 30التي قاموا بھا ضده طوله 
 ::جبیل *لھا سور عظیم وتولت الزعامةالفینیقیة بعد صیدا  ::صور   *مدينة فینیقیة كانت لھا الزعامة :صیدا
  * وورد اسمھا في أسطورة أوزوريس ووجد بھا تماثیل مصرية واشتھرت بتجارة البرديï::ر المدن صلة بمصرأكث

  ، اشتھرت بعظمة مبانیھا وتقدمھا العمراني ::أوغاريت 
أشھر مستوطنة فینیقیة في تونس ومنذ القرن السادس أصبحت قوة بحرية كبیرة ودخلت في صراع مع  :رطاجةق

  م . ق202روما على السیادة في البحر المتوسط وانتھت حروب مائه عام بینھم بھزيمة قرطاجة في موقعة زاما 
على أساس ديمقراطي رغم أنه نظام تولت الزعامة على المدن اإلغريقیة ونظام الحكم فیھا قام  ::إسبرطة <

  ) لماذا ؟(عسكري أھتم بالجیش على حساب مظاھر الحضارية األخرى 
في القرن أشھر المدن اإلغريقیة مساھمة في الحضارة اإلغريقیة وتولت الزعامة على اإلغريق  ::أثینا <

 * ألثینا الذھبيركلیس العصر  وأعظم ما قدمته لإلنسانیة فكرة الديمقراطیة وكان عصر بالخامس قبل المیالد
  المقدوني والد اإلسكندر     فیلیب تولت الزعامة على بالد اإلغريق بعد أن تولى الحكم فیھا  ::مقدونیا 
 كبیر اآللھة المصرية في معبود أمون الذين حاولوا التوحید بینه وبین ة كبیر اآللھة عند اإلغريق والبطالم:زيوس

   ،  السرابیوم له معبد  وأقامواسرابیسجديد أسموه 
 * أنجبت العديد من رجال األدب 26في مصر منذ زمن اآلسرة )مستوطنات(أقدم مدن اإلغريق  :نقرطیس

أعظم مدن اإلغريق والبطالمة في مصر وكانت عاصمة العالم المتمدن وكان لھا وظائف عسكرية  :اإلسكندرية 
مدينة  :بطلمیس * عام طول  عصر البطالمة 300دة وثقافیة وتجارية واقتصادية وصناعیة وعاصمة لمصر لم

أخر مدن اإلغريق  :أنطونیوبولیس *إغريقیة شیدھا بطلمیوس األول تقلیدا لإلسكندر عندما أنشأ اإلسكندرية 
  ، في مصر شیدھا اإلمبراطور الروماني ھادريان عندما زار مصر 

ھد الرومان بتقالیدھا ونظمھا ولكن مدينة احتفظت المدن اإلغريقیة األربعة  في مصر ع ::ملحوظة ھامة 
 األخرى باعتبار أن ةبزواج أھلھا من مصريون وھو كان محرم في المدن اإلغريقیدستورھا أنطنیوبولیس فقد سمح 

اإلغريق والرومان كانوا ھم األسیاد في مصر زمن الرومان أما المصريون فھم أن المصريون درجة أدنى وبھذا نعرف 
  عملون لخدمة أسیادھم من الرومان واإلغريق   العبید الذين ي

مدينة جعلھا اإلمبراطور قسطنطین عاصمة له في الشرق بدال من روما وأسس علیھا مدينة  :بیزنطة
 نسبة له لتصبح عاصمة للقسم الشرقي لإلمبراطورية الرومانیة حتى سقطت في يد محمد القسطنطینیة
   )ھامðالدولة البیزنطیة نسبة ألسم مدينة بیزنطة سمي ھذا القسم ب( م 1453الفتح العثماني 

 مجموعة رائعة من الصور كانت ترسم على ï > ï:صور الفیوم  *كبیر آلھة الرومان ورب السماء  :جوبتر
 مغطاة بالشمع وتعلق على الجدران أثناء حیاة أصحابھا ثم تغطي وجوھھم في ھذه الصور بعد خشبیةلوحات 

الل القرن األول والثاني المیالدي وسمیت بصور الفیوم ألن وجد معظمھا في إقلیم وفاتھم رسمت ھذه الصور خ
لفظ أطلقه العرب على النسیج المصري الذي نال شھرة كبیرة في جودته ولھذا نسب   ::القباطي  *الفیوم 

أدب  *ية نوع من األدب القبطي اتخذ شكل مواعظ تتعلق باألمور الدنیو ::أدب العظة ) قباطي(ألقباط مصر 
  شمل قصص القديسین وشرح اإلنجیل وھدفه العظة والبحث عن الفضائل ::الحكمة 

يقوم الراھب بتدبیر مالبسه وطعامه عن طريق عمله الیدوي دون مساعدة أحد وقد  الرھبانیة االنفرادية * 
األنبا أنطوان ( دينالمتوحومن أوائل ) السواح؟(ينطلق في البراري ھائما ال يرى وجه بشر ولھذا يطلق علیھم 

  بأبي  الملقب باخومأسس ھذا النظام الراھب  )الديرية(الرھبانیة الجماعیة  * بكوكب البريةالملقب ) 
  )صومعته( من أبناء ادفو بصعید مصر وقد أسس دير يحیط به سور يعیش بداخله الرھبان كل راھب في  الشراكة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
يط الساحلي لسورية ومعنى االسم األرض الحمراء ثم أطلق الفینیقیون الذين استقروا على الشر :الكنعانیون

 *علیھم الغريق الشعب األحمر لمھارتھم في استخدام الصبغة الحمراء من الحیوانات البحرية على شواطئھم  
 حاكم الجزيرة وتعود ھذه مینوسيطلق على الحضارة اإلغريقیة في جزيرة كريت نسبة إلى  :الحضارة المینوية

  ، عام 2000الث أالف عام قبل المیالد واستمرت الحضارة لث
 عضوا من النبالء واألشراف 300 مجلس كان يدير الحكم في روما ظھر في العصر الجمھوري مكون من :السناتو

 * ق م 449 حكماء لوضع عدة قوانین وأعلنتھا على الشعب الروماني 10 تكونت من :لجنة العشرة *
ريق إقامة مباريات رياضیة تشترك فیھا المدن اإلغريقیة بالقرب من معبد كبیر اعتاد اإلغ:األلعاب االولیمبیة

 ،ألھتھم زيوس الذي اعتقدوا انه يعیش فوق جبل أولمب ولھذا سمیت بھذا االسم 
من إصالحات بركلیس لتحقیق الديمقراطیة فقد منح حق االنتخاب لھا لكل من بلغ )مجلس الشعب  (:االكلیزيا

 اخترعھا الفینیقیون لھدف تسجیل عملیات البیع والشراء ::األبجدية الفینیقیة *بوين أحرار  سنة وولد من أ21
 حرف اقتبسوھا من الكتابة المصرية القديمة فكانت أول أبجدية عرفھا العالم وأخذھا عنھم اإلغريق 22ومكونة من 

 ألوربیة الحديثة وأعطوھا للرومان الذين نشروھا في الدول األوربیة ومنھا خرجت األبجدية ا
لقب منحه كھنة معبد اإلله أمون لإلسكندر األكبر عندما زار المعبد في واحة سیوه لیتقرب من  :أبن أمون
مزيج من الحضارات الشرقیة والحضارة اإلغريقیة وكانت اإلسكندرية أھم  :الحضارة الھلینستیة  *المصريون 

التي وضعتھا لجنة العشرة وكتبت على ألواح وھي أول نص القوانین  :قوانین األلواح اإلثنى عشر *مراكزھا 
م وال تزال تلك القوانین تشكل أساس التشريع حتى األن ومنھا من .ق449قانوني مدون للقانون الروماني الشھیر 

  ، ينتخبھم الشعب لمدة عام 5من عناصر الحكم بإسبرطة ) الوزراء (:ضباط التنفیذ ، حق المتھم استدعاء شھود 
م أمر اإلمبراطور الروماني جستنیان بتكوين لجنة لجمع القوانین في مجموعة . ق531عام  :عة جستنیانمجمو

 ضد الحكم الروماني القرن الثاني المیالدياشتعلت في الدلتا في  ::ثورة الزراع  *ضخمة عرفت باسمه 
وا أن يستولوا على اإلسكندرية  الرومانیة وكادالفرقالكاھن المصري في مصر واستطاعوا ھزيمة أزيدوس بزعامة 

  لوال قدوم مساعدات للرومان من الخارج 
  

  )لمن تنسب األعمال التالیة وباقي األسئلة (الشخصیات التاريخیة 
 بالدوران حول إفريقیا من خالل رحلة استكشافیة في القرن السادس قبل نفرعون مصر الذي أمر الفینیقیو :نخاو

ث سنوات تم فیھا اكتشاف رأس رجاء الصالح والوصول لجبل طارق قبل الكشوف المیالد واستغرقت الرحلة ثال
  ، الجغرافیة الحديثة 

 والفقراء فألغى مبدأ العبودية كشرط  لتسديد الدين وأنشأ ءمن حكام أثینا حول التوفیق بین األغنیا :صولون
نا قام بإصالحات كثیرة لزيادة أعظم حكام أثی ::بركلیس ،  عضوا 400بجانب مجلس الشیوخ جمعیة عامة تضم 

   ، سلطة العامة ولھذا يطلق على عصره العصر الذھبي ألثینا 
  ،  أشھر فناني أثینا ومن أشھر تماثیله تمثال اإللھة أثینا أقامه في معبد البارثینون :فدياس

يا اإلغريق أشھر شعراء التراجید:  سوفكلیسï اإللیاذة واألوديسة أشھر شعراء اإلغريق ومؤلف :ھومیروس
  ) التي تصور الصراع بین الوالء للصديق والوالء للوطن  (أنتیجونيومؤلف مسرحیة 
أشھر أطباء  :أبو قراط ï ن من شعراء الكومیديا اإلغريق وكان يسخر من القادة والسیاسیی:أريستوفانس
     ،وال يزال األطباء يرددون قسمه إلى اآلن ) أبو الطب(اإلغريق ولقب 

سوف إغريقي أعدم التھامه بأنه علم الناس المجادلة ورفض الھروب حتى ال يخالف قوانین المدينة فیل :سقراط
 ïفیلسوف إغريقي وتلمیذ لسقراط ونجح في تسجیل محاورات سقراط  :أفالطون ï،التي رعته طوال حیاته 

فیلسوف  :لوطینأف ï ألنه بحث في كثیر من العلوم المعلم األولفیلسوف إغريقي لقبه العرب  :أرسطو 
      ،مصري من أسیوط جمع بین الفكر الشرقي واإلغريقي 

ïكتب عن مصر وصاحب عبارة مصر أبو التاريخمؤرخ إغريقي عاش في العصر الذھبي ألثینا لقب  ::ھیرودوت 
   غتهمل ضعفها یجهل في یمیل للمبالغة زار مصر ï ألنه ولكن یجب أن نأخذ كتابات هیرودوت عن مصر بحذرھبة النیل 

ï أحد ملوك مقدونیا شمال بالد اإلغريق وصل مقدونیا لزعامة بالد اإلغريق وأبو اإلسكندر  :فیلیب المقدوني،  
ïتتلمذ على يد أرسطو وتولى حكم بالد اإلغريق ببعد وفاة والده فیلیب المقدوني ولصغر سنة  ::اإلسكندر األكبر

 332ى ثورتھم وحقق انتصارات رائعة على الفرس وفتح مصر استھانت به مدن اإلغريق وثاروا علیه ولكنه قضى عل
م وتقرب من المصريون فمنحه الكھنة لقب أبن أمون وأمر ببناء مدينة اإلسكندرية وحاول مزج الحضارات الشرقیة .ق

  ،م .ق323بالحضارة اإلغريقیة باسم الحضارة الھلینستیة  ثم واصل انتصاراته على الفرس وتوفي في بابل 
ï صديق اإلسكندر وقائد جیوشه وبوفاة اإلسكندر كان من نصیب بطلمیوس حكم مصر وأسس  :یوس األولبطلم

م . ق290في الصعید وأنشأ جامعة اإلسكندرية بطلمیس دولة البطالمة وأتم بناء مدينة اإلسكندرية وأشأ مدينة 
   ،   ألن العلم يقوي دولته 

ï م وفي عھده أصبحت اإلسكندرية أعظم مدن العالم .ق280بنى منارة اإلسكندرية  :بطلمیوس الثاني  
ïعلماء جامعة اإلسكندرية ::    

 بطلمیوس ïعالم الطبیعة  :أرشمیدس) صاحب كتاب األصول في الھندسة(عالم الرياضیات  :إقلیدس
     ، الفلكي الذي قدر محیط الكرة األرضیة  :إيراتسنیس ïأول من رسم خريطة للعالم  :الجغرافي
مؤرخ مصري كلفه بطلمیوس الثاني بوضع كتاب عن تاريخ مصر الفرعونیة وھو الذي قسم تاريخ مصر  :مانیتون

  أحد حكام البطالمة جند المصريون في الجیش واستطاع أن ينتصر  :بطلمیوس الرابع ،الفرعونیة لثالثین أسرة 
   ïالمسیحیة في مصر  أحد تالمیذ المسیح وقام بنشر :مرقسï   ق م217رفحعلى السلوقیین في موقعة 
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 روماني قام بنقل عاصمة ر إمبراطو:قسطنطین، من تالمیذ المسیح نشر المسیحیة في أوربا وروما :بطرس

 وبنى علیھا مدينة القسطنطینیة وھو الذي منع اضطھاد بیزنطةاإلمبراطورية الرومانیة من الغرب إلى الشرق في 
   م 313مرسوم میالن المسیحیین عندما أصدر 

 :نیرون اضطھد المسیحیون وأمر المواطنین بالسجود لتمثاله ومن يرفض يعذب ويقتل :مبراطور سفیروساإل
  اضطھد المسیحیون وأحرق روما واتھمھم بإحراقھا 

ï أكثر إمبراطور روماني اضطھد المسیحیون أصدر مرسوم بھدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة :دقلديانوس 
 وبسبب ھذا االضطھاد اعتبر المصريون أول سنة من حكم ï ألف شھید 800بلغ عدد الشھداء في عصره ،

وعندما ثار علیه السكندريون ) عام الشھداء (م ھي بداية التقويم القبطي وعرف ھذا العام 284دقلديانوس سنة 
  ،عفي عنھم فأقاموا له عمود السواري تكريما له 

ï عترف بالمسیحیة الديانة الرسمیة للدولة أصدر مرسوم بإلغاء الوثنیة وتحريمھا وا :ثیودوسیوس،  
ïيلقب بكوكب البرية وصاحب فكرة الرھبانیة االنفرادية أي يعیش الراھب منعزل بعید عن الناس :األنبا أنطوان 

 مؤسس الرھبانیة الجماعیة وأول من أسس دير يعیش داخلة الرھبان وأمن :األنبا باخوم ïيحیا للعبادة فقط 
  ، العمل سويا لنیل ضروريات الحیاة صاحب مقولة العمل عبادة بضرورة اشتراكھم ف 
تولت حكم مصر وحاولت التدخل في الصراع على الحكم في روما وتحالف مع انطونیوس  :كلیوباترا السابعة

 ïم لتنضم مصر للرومان .ق32القائد الروماني ضد أكتافیوس الذي انتصر علیھم في موقعة أكتیوم البحرية 
لقائد الروماني الذي ھزم انطونیوس وكلیوباترا في موقعة أكتیوم البحرية وضم مصر للرومان وأخذ ا :أكتافیوس

 :جستنیان ï من أباطرة الرومان :تراجان وھادريان ،  اإلمبراطورية الرومانیة مؤسسلقب أغسطس وھو 
  ،إمبراطور روماني جمع القوانین الرومانیة في مجموعة عرفت باسمه 

  ،بالتقويم المصري ائد روماني ألغى استعمال التقويم الروماني واستبدله ق :يولیوس قیصر
أشھر مؤرخي الرومان  :بلوتارخ ïمن أشھر خطباء الرومان وھو الذي لقب ھیرودوت بأبي التاريخ  :شیشرون

  كتب عن الديانة المصرية القديمة وخلد أسطورة إيزيس وأوزوريس ويعتبر من أصدق المؤرخین  
التي قامت في الدلتا خالل ) الزراع( كاھن مصري تزعم ثورة الفالحین :أزيدوس ïر شعراء الرومان  أشھ:فرجیل

  ، القرن الثاني المیالدي ضد ظلم الحكم الروماني وكاد ينتصر على الرومان لوال قدوم مساعدات للحامیات الرومانیة 
عمرو لھذا ھرب بنیامین للصحراء وعندما فتح  اإلمبراطور الروماني وھرقلبطريرك اإلسكندرية اضطھده  :بنیامین

  م وضمھا لدولة اإلسالم أعاد بنیامین لمنصبه 641مصر  بن العاص

  ::وأخیرا تذكر 
ïدایة الحقبة القبطیة  القرن الثالث المیالدي هو بï المیناء< الوطني <الملكي < قسمت اإلسكندریة لثالث أحیاء ï تتلمذ 

 قرطاجة أهم مستعمرات فینیقیا ومكانها قرب تونس بنیت القرن العاشر قبل المیالد وأسسها ïاإلسكندر األكبر على ید أرسطو
 تدهورت الزراعة ïوسمي عصره بعصر الشهداء ) م284( التقویم القبطي یبدأ بحكم اإلمبراطور دقلدیانوس  ïأهالي صور  

 نشر البطالمة اللغة اإلغریقیة وجعلوها لغة الدواوین وظل المصریون یتحدثون ïوالصناعة عهد بطلیموس الثالث لكثرة الضرائب
یر البالد وهو نظام الحكم فى العصر الجمهورى عن طریق قنصالن یحكمان لمدة عام وینتخبهم الشعب ومجلس ید كان ïلغتهم 

 واللغة لدى الرومان هى االتینیة فى حین كانت الطبقة المثقفة تستخدم ï عضوا من االشراف والنبالء 300مجلس السناتو یضم 
 لجنة العشرة أصدرت أول نص قانوني مدون ï لم یهتم الرومان باالدب والعلوم بسبب أهتمامتهم العسكریة ïاللغة اإلغریقیة 
 اضطهد البیزنطین المصریون ألختالفهم في المذاهب المسیحیة ونتج عنه هروب ïم .ق449ى عشر عام وهو األلواح اإلثن

 شهد العصر البطلمي بمصر ï الفرعونیة 26 تأسست أقدم مدینة إغریقیة بمصر نقراطیس زمن السرة ïالمصریون للصحراء 
 نقل اإلغریق ï عصر الرومان عملة خاصة بها  استعملت مصر فيïهجرة المصریون من الریف إلى المدن لنشاط الصناعة 

 ï رحب اقباط مصر بالفتح العربي لینقذهم من اضطهاد هرقل والبیزنطین ïاألبجدیة الفینیقیة وأزادوا علیها الحروف المتحركة 
ما في أثینا طابع  كان طابع الحكم في مصر زمن الرومان طابع عسكري بینïلم یكن الشعب الروماني ذواقا للفن لطبیعته العسكریة 

 احترم البطالمة دیانة وعقیدة المصریون ولكن الرومان لم ï أقام البطالمة معبد دندرة لحتحور ومعبد ادفو لحورس ïدیمقراطي 
 قسطنطین ïم .ق32 هزم أكتافیوس انطونیوس وكلیوباترا في موقعة أكتیوم ïیحترموها لالختالف في المذهب المسیحیة بینهم 

 القوانین أعظم انجازات الرومان ï انطاكیة عاصمة الدولة السلوقیة ï لؤلؤة مصر معابد فیله ïصر البیزنطي أول أباطرة الع
   وزعت السلطة في إسبرطة على أربع هیئات ï أكتافیوس أول من لقب أغسطس ïالتشریعیة 
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