


∞«dCÉJ 

أ.د / على جودة محمد عبد الوهاب
أستاذ املناهج وطرق تدريس التاريخ

كلية الرتبية – جامعة بنها

أ.د / السعيد الجندى عبد العزيز
أستاذ املناهج وطرق تدريس التاريخ
كلية الرتبية – جامعة بنها

د / عبد الخالق فتحى عبد الخالق نصير
 مدرس املناهج وطرق تدريس التاريخ

كلية الرتبية – جامعة عني شمس

أ / حسن صابر أحمد سالمة
معلم أول باملرحلة الثانوية

á«ª∏Y IOÉe 
د / مصطفى أحمد شلبي

مدرس اآلثار واحلضارة والتاريخ املرصي القديم

كلية الرتبية – جامعة عني شمس

د / حنان محمد إسماعيل
مدرس التاريخ اليوناىن والروماىن القديم

كلية اآلداب – جامعة عني شمس

iƒHôJ ±Gô°TEG

أ.د / على أحمد الجمل
أستاذ املناهج وطرق تدريس التاريخ

عميد كلية الرتبية – جامعة عني شمس

اكتشف و تأمـل

ِمصُر الحضارةِمصُر الحضارِةِ
رحلة ىف حضارة مرص و حضارات العامل القديم

الصف األول الثانوي

٢٠١٣ - ٢٠١٤



..................................................................................................................................................... االسم: 

المدرسة: ...............................................................................................................................................

الفصل: ....................................................................................................................................................

العنوان: ..................................................................................................................................................

............................................................................................................................... العام الدراسي: 

صفحة بيانات الطالب



أبناءنا األعزاء طالب وطالبات الصف األول الثانوي 

يسعدنا أن نقدم لكم كتاب األنشطة والتدريبات ملادة التاريخ  والتي تتضمن عديد من األنشطة املصاحبة كام 
تتضمن تدريبات متنوعة عىل الدرس والوحدة  باإلضافة إىل جمموعة من مناذج االختبارات وذلك هبدف مساعدتك 

عىل فهم واستيعاب وتطبيق ما تعلمته يف الكتاب من مفاهيم ومهارات وقيم.

وقد راعينا عند إعداد الكتاب ما ييل :

االهتامم باألنشطة التي تربط املتعلم بقضايا ومشكالت جمتمعه وتساعده عىل املشاركة اإلجيابية يف حلها .• 

الرتكيز عىل األنشطة التي تنمي لدى املتعلم القدرة عىل التعلم الذايت.• 

الرتكيز عىل األنشطة التي تنمي مهارات حل املشكالت واختاذ القرارات. • 

االهتامم باألنشطة التي تنمي مهارات االتصال والتعامل مع التكنولوجيا، ومصادر التعلم املختلفة.• 

التأكيد عىل األنشطة التي ترسخ قيم املجتمع املرصى وتدعم اهلوية الثقافية.• 

االهتامم باألنشطة التي تشجع املتعلم عىل إبداء الرأى وإصدار األحكام يف قضايا جمتمعه ومشكالته عرب • 
العصور.

الرتكيز عىل األنشطة التي تنمي لدى املتعلم مهارات التعامل الرشيد مع البيئة يف احلارض واملستقبل.• 

الرتكيز عىل األنشطة التي تنمي لدى املتعلم مهارات وعمليات العلم (املالحظة - االستنتاج- القياس-التصنيف – • 
التنبؤ....إلخ).

االهتامم باألنشطة التي تنمي مهارات كتابة البحوث، واملقاالت.• 

الرتكيز عىل تقويم العمليات التعليمية أكرث من املنتج النهاىئ.• 

تنوع أسئلة التقويم ( مقالية – وموضوعية ).• 

تنوع وسائل التقويم لقياس املعلومات واملهارات واالجتاهات.• 

وأخًريا نأمل من الله أن نكون قد قدمنا لك كتاًبا يسهم يف جعل تعلم التاريخ متعة وهبجة ويساعدك عىل النجاح 
والتفوق 

               

والله  من وراء القصد وهو هيدي السبيل 

                          

                                                                         املؤلفون 

مقدمة



٤الحضارة والتاريخالحضارة والتاريخ الدرس األول الدرس األول

١٠١٠مصادر دراسة الحضاراتمصادر دراسة الحضاراتالدرس الثانيالدرس الثاني

١٤١٤عوامل قيام الحضاراتعوامل قيام الحضاراتالدرس الثالثالدرس الثالث

مدخل لدراسة حضارة مصر وحضارات العالممدخل لدراسة حضارة مصر وحضارات العالم

٢٤٢٤جولة فى تاريخ مصر الفرعونيةجولة فى تاريخ مصر الفرعونية الدرس األول الدرس األول

٣٠٣٠الحياة السياسية واإلداريةالحياة السياسية واإلداريةالدرس الثانيالدرس الثاني

٤٠٤٠الحياة االقتصاديةالحياة االقتصاديةالدرس الثالثالدرس الثالث

٥٠٥٠الحياة االجتماعيةالحياة االجتماعيةالدرس الرابعالدرس الرابع

٥٦٥٦الحياة الدينيةالحياة الدينيةالدرس الخامسالدرس الخامس

٦٢٦٢الحياة الثقافية والفكريةالحياة الثقافية والفكريةالدرس السادسالدرس السادس

ــــــارة مــــصــــر الــــفــــرعــــونــــيــــة ــــــض ــــــارة مــــصــــر الــــفــــرعــــونــــيــــةح ــــــض ح

٨٩٨٩جولة تاريخية فى حضارات شبه الجزيرة العربيةجولة تاريخية فى حضارات شبه الجزيرة العربية الدرس األول الدرس األول

٩٥٩٥مظاهر الحضارة فى شبه الجزيرة العربيةمظاهر الحضارة فى شبه الجزيرة العربيةالدرس الثانيالدرس الثاني

ـــرة الــعــربــيــة     ـــجـــزي ــه ال ــب ـــرة الــعــربــيــةحــــضــــارات ش ـــجـــزي ــه ال ــب حــــضــــارات ش

٧٤٧٤حضارة بالد العراق القديمحضارة بالد العراق القديم الدرس األول الدرس األول

٨١٨١حضارة فينيقياحضارة فينيقياالدرس الثانيالدرس الثاني

فينيقيا    وحضارة  القديم  العراق  بــالد  فينيقيا حضارة  وحضارة  القديم  العراق  بــالد  حضارة 



١٠٤١٠٤الحضارة اليونانية "اإلغريقية"الحضارة اليونانية "اإلغريقية" الدرس األول الدرس األول

١١٢١١٢مصر تحت احتالل البطالمةمصر تحت احتالل البطالمةالدرس الثانيالدرس الثاني

١١٩١١٩الحضارة الرومانيةالحضارة الرومانيةالدرس الثالثالدرس الثالث

١٢٧١٢٧مصر تحت احتالل الرومانمصر تحت احتالل الرومانالدرس الرابعالدرس الرابع

ــان وحـــضـــارة الـــرومـــان ــون ــي ــان وحـــضـــارة الـــرومـــانحـــضـــارة ال ــون ــي حـــضـــارة ال

١٣٤١٣٤التواصل الحضاري المصرى مع إفريقياالتواصل الحضاري المصرى مع إفريقيا الدرس األول الدرس األول

١٤٠١٤٠التواصل الحضاري المصرى مع آسياالتواصل الحضاري المصرى مع آسياالدرس الثانيالدرس الثاني

١٤٥١٤٥التواصل الحضاري المصرى مع أورباالتواصل الحضاري المصرى مع أورباالدرس الثالثالدرس الثالث

التواصل الحضاري المصرى مع العالم القديمالتواصل الحضاري المصرى مع العالم القديم

١٥٠١٥٠نماذج االمتحاناتنماذج االمتحانات
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الحضارة والتاريخ ∫hC’G ¢SQódG∫h’G ¢التاريخالتاريخوا

مدخل لدراسة مدخل لدراسة 
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: ≈æeõdG É¡∏°ù∏°ùàd É≤ah á«îjQÉàdG çGOóMC’G ±ô©J : ∫hC’G QÉ«©ŸG
يستنتج الرتابط بني احلركات التارخيية بني احلضارات املختلفة .• 

: ≈îjQÉàdG AÉæÑdG äÉ«∏ªY π«∏– : ≈fÉãdG QÉ«©ŸG
حيلل تأثري العوامل اجلغرافية ىف تشكيل احلضارة املرصية وحضارات العامل القديم.• 

حيلل املادة التارخيية املتضمنة ىف اجلداول واألشكال املرتبطةمبرص وحضارات العامل القديم .• 

: á«îjQÉàdG çGóMC’G π«∏–h Ò°ùØJ : ådÉãdG QÉ«©ŸG
حيلل النتائج التى ترتبت عىل قيام بعض حضارات العامل القديم. • 
يصنف حضارات العامل القدمية إىل رشقية وغربية.• 

:≈îjQÉàdG åëÑdG äGQÉ¡e ΩGóîà°SG: ™HGôdG QÉ«©ŸG
يكتب بحًثا قصًريا عن األحداث املؤثرة ىف قيام بعض احلضارات. • 
جيمع معلومات من املصادر األولية والثانوية إلثبات صحة أو خطأ بعض األحداث التارخيية .• 

:QGô≤dG PÉîJGh á«îjQÉàdG ÉjÉ°†≤dG π«∏– : ¢ùeÉÿG QÉ«©ŸG
حيلل عوامل قيام ونشأة احلضارة املرصية وحضارات العامل القديم املختلفة .• 
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ŸG:É¡æ«H äÉbÓ©dG Ò°ùØJh ójóëàd á«°ù«FQ á«îjQÉJ Ö≤M ≈a äÉ«°üî°ûdGh çGóMC’G Ö«JôJ:∫hC’G QÉ«©ŸG
يرسم خريطة زمنية توضح تسلسل حضارات العامل القديم من األقدم إىل األحدث.• 

: ájƒfÉãdGh á«dhC’G QOÉ°üŸG Aƒ°V ≈a á«îjQÉàdG ≥FÉ≤◊G ≈°ü≤J:≈fÉãdG QÉ«©ŸG
يضع تصورا مقرتًحا ألماكن قيام احلضارات املستقبلية عىل املستوى العاملى. • 

: Qƒ°ü©dG ÈY äÉ©ªàéŸG ≈a Ò¨àdG íeÓe º¡a:ådÉãdG QÉ«©ŸG
يفرس فكرة تتابع وتكامل حضارات العامل عىل مر العصور.• 

: áØ∏àîŸG Qƒ°ü©dG ÈY á«HÉéjE’Gh á«bÓNC’Gh á«MhôdG º«≤dÉH ΩÉªàg’G :™HGôdG QÉ«©ŸG
يقدر عظمة الله ىف توافر املقومات الطبيعية التى ساعدت عىل قيام احلضارات املختلفة. • 

حضارة مصر وحضارات العالم



�

∫hC’G ¢SQódGQó¢SQ dG

الوحدة األوىل 

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG äGQÉ¡ŸG

تصميم الخرائط الزمنية .

كتابة البحوث القصيرة .

استخدام المصادر التاريخية.

مهارات البحث التاريخى.

ترتيب األحداث التاريخية.

تحليل النصوص التاريخية.

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG ÉjÉ°†≤dG

التواصل الحضارى .

اإلشاعات ودورها فى إثارة الفوضى

األمن المائي

التربية من أجل المواطنة

الوعي األثري

حسن استخدام الموارد

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG º«≤dG

الوحدة والتضامن

تهذيب النفس

التواصل واإلخاء

االعتزاز بالحضارة المصرية

التكافل والتكامل

 التعايش والتسامح مع اآلخرين 

دروس الوحدة:

الدرس ا�ول
الحضارة والتاريخ

الدرس الثالث
عوامل قيام الحضارات

الدرس الثانى
مصادر دراسة الحضارات
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الحضارة والتاريخ ∫hC’G ¢SQódG∫h’G ¢التاريخالتاريخوا

�

صمم دعوة حتتوى عىل األفكار الرئيسة للمناظرة بعنوان (هل التاريخ علم أم ال؟).صمم دعوة حتتوى عىل األفكار الرئيسة للمناظرة بعنوان (هل التاريخ علم أم ال؟).

عقد مناظرةعقد مناظرة نشاط ١  

( اعقد ) مناظرة بعنوان: (هل التاريخ علم أم ال؟) مستعينا ببعض اآلراء التالية : ( اعقد ) مناظرة بعنوان: (هل التاريخ علم أم ال؟) مستعينا ببعض اآلراء التالية : 

رأي الفريق الثاينرأي الفريق الثاين

التاريخ علمالتاريخ علم
املنهجيــة  عــىل  يعتمــد  العلــم  كان  إن 

ــة؛ فالعامل  ــه أيًضا منهجي فــإن التاريخ ل

يســتخدم منهــج البحــث العلمــى أمــا 

فيســتخدم  التاريــخ  دارس  أو  املــؤرخ 

منهج البحث التارخيى . وإن كان العلم 

يعتمد عىل املالحظه فــإن التاريخ أيًضا 

يعتمد عىل املالحظة غري املبارشة .

آراء أخرى: ...................................................
...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

رأي الفريق األولرأي الفريق األول

يتصــف  وأن  البــد  العلــم  إن  حيــث 

باملالحظة والتجربة واملنهجية  وأعضاء 

هذا الفريق يــرون أن هذه الصفات ال 

توجد ىف التاريخ؛ لذلك فهو ليس علًام. 

آراء أخرى: ...................................................
...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

التاريخ ليس علًما
التاريخ ليس علًما



�
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فكر وصنففكر وصنف نشاط٢  

إىل أى العصور التارخيية تعرب الصور واألشكال اآلتية مع إعادة ترتيبها الزمىن:إىل أى العصور التارخيية تعرب الصور واألشكال اآلتية مع إعادة ترتيبها الزمىن:

العرص التارخيى العرص التارخيى الصورةالصورةالعرص التارخيى العرص التارخيى الصورةالصورة

سور الصني العظيمسور الصني العظيممسجد السلطان حسنمسجد السلطان حسن

العرص التارخيى العرص التارخيى الصورةالصورةالعرص التارخيى العرص التارخيى الصورةالصورة

القمر الصناعىالقمر الصناعىالثورة الصناعية الثورة الصناعية 



�

⁄É©dG äGQÉ°†Mh öüe  ïjQÉJ á°SGQód πNóe            ‹h’G IóMƒdG 1É©dG äGQÉ⁄        1

فكر واستنتج ..!فكر واستنتج ..! نشاط ٣  

استنتج السامت والصفات العامة للشعوب صاحبة احلضاراتاستنتج السامت والصفات العامة للشعوب صاحبة احلضارات

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ابحث وشاركابحث وشارك نشاط ٤  

شارك زمالءك ىف كتابة بحث تارخيى مستعيًنا باإلنرتنت ومكتبة املدرسة  عنوانه "التنبؤ  بأماكن شارك زمالءك ىف كتابة بحث تارخيى مستعيًنا باإلنرتنت ومكتبة املدرسة  عنوانه "التنبؤ  بأماكن 

قيام احلضارات املستقبلية ىف العامل ".قيام احلضارات املستقبلية ىف العامل ".

كيف تسهم دراسة التاريخ فى تهذيب النفس؟

ناقش مع معلمك وزمالئك هذه القضية من خالل بعض النقاط، ومنها:

١- معىن التاريخ وأمهيته.

٢- أمهية دراسة التاريخ.

٣- أدلة من مصادر متعددة عىل دور التاريخ ىف هتذيب النفس.

٤- شخصيات تارخيية أثرت ىف حياتنا.

شة
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 ïjQÉàdG h IQÉ°†◊G                    ∫h’G ¢SQódG          ∫h ïjQÉà

التدريبات 
السؤال األول 

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحة وعالمة () أمام العبارات الصحيحة وعالمة (✘) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب.) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب.

(        ) من احلضارات الرشقية بالد اليونان وبالد الرافدين.     -١

(        ) تستقر السيطرة احلضارية حاليا ىف الغرب.      -٢

(        ) احلضارة تشمل الثقافة واملدنية.         -٣

(        ) علم التاريخ عبارة عن قصص وحكايات للتسلية.      -٤

(        ) ا فاصًال بني العصور الوسطى والعصور القدمية.  يعترب عام ٤٧٦م حدًّ  -٥

(        ) احلرب العاملية الثانية من سلبيات التاريخ املعارص.     -٦

(        ) العصور الوسطى أطول زمًنا من العصور احلديثة.      -٧

السؤال الثاني 

اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس 

.( العادات   – القيم   - األخالق   - العامرة   ) من مظاهر املدنية ..........     -١

.( القسطنطينية   – برلني   – بغداد   - روما   )  .......... مدينة  بسقوط  احلديث  العرص  يبدأ   -٢

متثل احلضارة اإلسالمية قمة ازدهارها ىف القرن امليالدى ..........      -٣

( الرابع - العارش – السادس عرش - العرشين ).       

سيطرة الكنيسة عىل مظاهر احلياة األوربية ىف العصور ..........      -٤

           ( القدمية - الوسطى -  احلديثة - املعارصة ).

٥-  تبدأ العصور التارخيية مبعرفة ..........                                                    ( الكهرباء - اجلاذبية - الكتابة – التقويم الشمىس).

السؤال الثالث 

قارن  ىف جدول بني قارن  ىف جدول بني 

العصور الوسطى -  العصور احلديثة من حيث البداية التارخيية ومظاهر كل منهام:

العصور احلديثةالعصور الوسطى

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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السؤال الرابع 

ما املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية؟ما املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية؟

علم التاريخاحلضارة

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

السؤال اخلامس 

فرس ما يأىت: فرس ما يأىت: 

أمهية دراسة التاريخ.  -١

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

سقوط  مدينة روما ٤٧٦م.  -٢

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

٣- سيطرة التخلف عىل أوربا ىف العصور الوسطى.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

٤ - احلضارات تتواصل التتصارع.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

٥ - العصور املعارصة للبرشية هلا وجهان خمتلفان متناقضان.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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السؤال السادس

مارأيك ىف العبارات اآلتية؟مارأيك ىف العبارات اآلتية؟

دراسة التاريخ تقلل من حدة التعصب لدى الشعوب.  -١

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

احلضارة جمموعة من املظاهر الفكرية التى تسود املجتمع.   -٢

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

التاريخ يتنبأ باملستقبل ويعيد نفسه.  -٣

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال السابع

 اخرت من املجموعة األوىل ما يناسبها من املجموعة الثانية بوضع الرقم املناسب بني القوسني : اخرت من املجموعة األوىل ما يناسبها من املجموعة الثانية بوضع الرقم املناسب بني القوسني :

املجموعة الثانية املجموعة األوىل

(      )  فتح األندلس.  

(      )  معركة جمدو.  

(       )  الفتح العثامىن ملرص.  

(        )  ثورة ٢٥ من يناير.  

العصور احلديثة.  -١

عصور ما قبل التاريخ.  -٢

العصور الوسطى.  -٣

العرص احلجرى القديم.  -٤

العصور القدمية.  -٥

العصور املعارصة.  -٦




�

ابحث واجمعابحث واجمع نشاط ١  

تعاون مع زمالئك وصمم ألبوًما مصوًرا عن العمالت املعدنية ىف مرص عرب التاريخ، بحيث تعاون مع زمالئك وصمم ألبوًما مصوًرا عن العمالت املعدنية ىف مرص عرب التاريخ، بحيث 

يتضمن معلومات عن: يتضمن معلومات عن: 

١- العرص التارخيى لكل عملة.        ٢ -  تاريخ العملة.          ٣-  حكام البالد من ملوك ووالة. 

تنظيم ندوةتنظيم ندوة نشاط ٢  

خطط مع معلمك وزمالئك لتنظيم ندوة بعنوان ( وسائل التحقق من صحة املعلومات).خطط مع معلمك وزمالئك لتنظيم ندوة بعنوان ( وسائل التحقق من صحة املعلومات).

⋲fÉãdG ¢SQódG⋲fÉãdG مصادر دراسة الحضارات مصادر دراسة الحضارات ¢
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ابحث واكتبابحث واكتب نشاط ٣  

اكتب بحًثا تارخييًّا قصًريا عن أهم االكتشافات األثرية التى غريت جمرى التاريخ ... مستعينا اكتب بحًثا تارخييًّا قصًريا عن أهم االكتشافات األثرية التى غريت جمرى التاريخ ... مستعينا 

بالعنارص الرئيسة التالية:بالعنارص الرئيسة التالية:

(االكتشاف األثرى - اسم املكتشف - مكان االكتشاف - وقت االكتشاف - أمهية (االكتشاف األثرى - اسم املكتشف - مكان االكتشاف - وقت االكتشاف - أمهية 

االكتشاف - اآلثار املرتتبة عىل االكتشاف).االكتشاف - اآلثار املرتتبة عىل االكتشاف).

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ا+شاعات ودورها فى إثارة الفوضى داخل المجتمع.

ناقش مع معلمك وزمالئك هذه القضية ىف ضوء بعض األفكار، ومنها:

مفهوم اإلشاعة.   -١

مناذج من اإلشاعات التى انترشت عرب التاريخ.  -٢

أثر هذه اإلشاعات عىل استقرار املجتمع .  -٣

وسائل التأكد من صحة اإلشاعات ومصادرها.  -٤

دور اإلعالم والتعليم ىف مواجهة  اإلشاعات.  -٥

شة
اق

من
 لل

ية
ض

ق
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التدريبات

السؤال األول

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة وعالمة () أمام العبارة الصحيحة وعالمة (✘) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب.) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب.

(        ) بردية تورين كتبت باخلط الدميوطيقى.       -١

(        ) أول من سك العملة هم أهل ليديا ىف آسيا الصغرى.     -٢

(        ) انترشت الكتابة عىل األوسرتاكا بني األرس الفقرية واملتوسطة.    -٣

(        ) اإللياذة واألوديسة من املصادر األولية للتاريخ.      -٤

(        ) كتابات أفالطون من اآلثار املهّمة للكتابة التارخيية.     -٥

السؤال الثاني 

اذكر عمًال واحًدا لكل من:اذكر عمًال واحًدا لكل من:

الشاعر هومريوس ....................................................................................................................................................................................................................................................................  -١

املؤرخ هريدوت ..............................................................................................................................................................................................................................................................................  -٢

مانيتون السمنودي ......................................................................................................................................................................................................................................................................  -٣

شامبليون ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  -٤

السؤال الثالث

ما الفرق بني كلٍّ من....؟ما الفرق بني كلٍّ من....؟

النقوش الغائرة والنقوش البارزة.  -١

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

بردية تورين وبردية إيربس.   -٢

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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السؤال الرابع 

اكتب املفهوم أواملصطلح التارخيى لكل مما يأيت:اكتب املفهوم أواملصطلح التارخيى لكل مما يأيت:

إحدى الرسوم والكتابات املدونة عىل مواد صلبة كاحلجر والرخام واملعدن.  -١

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كسارات الفخار  املكتوب عليها واستخدمتها الطبقات الفقرية واملتوسطة.  -٢

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

املصدر األساىس لدراسة احلضارات، والتى يتم احلصول عليها أثناء احلفائر ىف املناطق األثرية.  -٣

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال اخلامس 

ما مقرتحاتك....؟ما مقرتحاتك....؟

للحفاظ عىل اآلثار املرصية القدمية.  -١

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

للتأكد من صحة  املصادر التارخيية املختلفة.  -٢

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال السادس 

ماذا حيدث إذا...؟ماذا حيدث إذا...؟

توافرت لدينا كل املصادر التارخيية اخلاصة مبرص القدمية.  -١

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تم التسليم بكل ما يصل إىل أيدينا من مصادر تارخيية دون فحصها.  -٢

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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اجمع واكتباجمع واكتب نشاط ١  

بالتعاون مع زمالئك امجع بعض النصائح واألقوال واألمثال الفرعونية التى حتث عىل احلفاظ بالتعاون مع زمالئك امجع بعض النصائح واألقوال واألمثال الفرعونية التى حتث عىل احلفاظ 

عىل هنر النيل وكيفية االستفادة منه.عىل هنر النيل وكيفية االستفادة منه.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ارسم وحددارسم وحدد نشاط٢  

ارسم خريطة يتضح منها عبقرية موقع مرص.ارسم خريطة يتضح منها عبقرية موقع مرص.

عوامل قيام الحضاراتعوامل قيام الحضارات




�
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حدد واكتبحدد واكتب نشاط ٣  

استخدام موقع استخدام موقع Google earthGoogle earth للتعرف عىل ما يىل: للتعرف عىل ما يىل:

- موقع حضارة فينيقيا. - موقع حضارة بالد العراق القديم.   

- موقع احلضارة املستقبلية ىف ضوء عوامل قيام احلضارات.

ثم اكتب مقاال تارخييًّا عن دور املوقع ىف قيام هذه احلضارات.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اجمع وانشراجمع وانشر نشاط ٤  

امجـع من وسائــل اإلعــالم والصحف ومواقـــع اإلنرتنت معلومــات عن أهـم برامج القنوات امجـع من وسائــل اإلعــالم والصحف ومواقـــع اإلنرتنت معلومــات عن أهـم برامج القنوات 

التليفزيونية التى هتتم باحلضارات اإلنسانية وانرشها لزمالئك بالربيد اإللكرتوىن :التليفزيونية التى هتتم باحلضارات اإلنسانية وانرشها لزمالئك بالربيد اإللكرتوىن :

أمهية مشاهدتهأمهية مشاهدتهتوقيت عرضهتوقيت عرضهاسم الربنامجاسم الربنامجاسم القناةاسم القناة
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إعداد مطوية إلكترونيةإعداد مطوية إلكترونية  نشاط ٥  

تعاون مع زمالئك ىف تصميم وإعداد مطوية إلكرتونية عن دور املرصيني ىف املحافظة عىل أمن تعاون مع زمالئك ىف تصميم وإعداد مطوية إلكرتونية عن دور املرصيني ىف املحافظة عىل أمن 

مرص القومى.مرص القومى.

اقرأ واستنتجاقرأ واستنتج   نشاط ٦  

اقرا الفقرة التالية، ثم استنتج:اقرا الفقرة التالية، ثم استنتج:

ما مزايا موقع مرص اجلغراىف ؟   -١

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

املتوسط  والبحر  األمحر  البحر  عىل  وُترشُِف  القديم،  العامل  قارات  ملتقى  عند  مرص  تقع 

وهبا أعظم قناة جتارية تصل بني الرشق والغرب، ورغم موقعها املتميز إال أنه مل يستثمر 

كامًال خاصة ىف التجارة اخلارجية وجتارة املرور واملوانئ.
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قارن بني استثامر سنغافورة ملوقعها جتاريًّا واستثامر مرص.  -٢

استثامر مرص ملوقعها جتاريًّااستثامر مرص ملوقعها جتاريًّااستثامر سنغافورة ملوقعها جتاريًّااستثامر سنغافورة ملوقعها جتاريًّا

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

من خالل الصحف وموقع احلكومة اإللكرتونية تعرف  أهم املرشوعات املستقبلية ىف   -٣

منطقة قناة السويس الستثامر املوقع اجلغراىف.

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

شة
اق
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ض
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قضية ا0من المائى

ناقش مع زمالئك ومعلمك قضية األمن املاىئ من خالل بعض األفكار،ومنها: 

مفهوم األمن املاىئ.  -١

مصادر األمن املاىئ ىف مرص.  -٢

أمهية األمن املاىئ ملرص.  -٣

التحديات التى تواجه األمن املاىئ ملرص.   -٤

مشاريع الرى التى هتدد األمن املاىئ ملرص وسبل حلها.  -٥

مقرتحات للحفاظ عىل األمن املاىئ.  -٨
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التدريبات 

السؤال األول 

أكمل العبارات التالية بكلامت مناسبة:أكمل العبارات التالية بكلامت مناسبة:

مرص ملتقى قارىت .......و............  -١

ينحدر هنر النيل اجتاه ...............  -٢

من القيم التى أكسبها النيل للمرصيني .........  -٣

من موارد مرص الطبيعية ..........و..........  -٤

السؤال الثانى 

أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية:أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية:

سامهت عوامل خمتلفة ىف قيام احلضارات القدمية.  -١

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

لنهر النيل فضل عظيم ىف قيام احلضارة املرصية القدمية.  -٢

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

علَّم النيل املرصيني كثًريا من القيم واملهارات.  -٣

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

متتعت مرص بحدود طبيعية آمنة.  -٤

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 




	

 äGQÉ°†◊G ΩÉ«b πeGƒY       ådÉãdG ¢SQódG 

السؤال الثالث 

ما النتائج املرتتبة عىل....؟ما النتائج املرتتبة عىل....؟

عدم وجود حواجز طبيعية بني الدول واحلضارات.  -١

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

املوقع اجلغراىف املمتاز ملرص.  -٢

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جفاف مناخ مرص.  -٣

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وفرة املوارد الطبيعية.  -٤

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الرابع 

ما العالقة بني.....؟ما العالقة بني.....؟

هنر النيل والوحدة التارخيية ..................................................................................................................................................................................................................................  -١

املناخ وقيام احلضارات ......................................................................................................................................................................................................................................................  -٢
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السؤال اخلامس 

من خالل  املصادر التارخيية أثبت صحة أو خطأ العبارة اآلتية:من خالل  املصادر التارخيية أثبت صحة أو خطأ العبارة اآلتية:

 "هنر النيل أمن مرص القومى قدميًا وحديًثا".

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال السادس

اخترب معلوماتك:اخترب معلوماتك:

ملاذا قامت حضارة عظيمة ىف مرص الفرعونية ومل تقم ىف بقية دول حوض النيل األخرى.  -١

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

هل تأثري هنر النيل اليزال مستمًرا عىل قيم وسلوكيات املرصيني ؟وملاذا ؟  -٢

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

هل احلدود الطبيعية التزال تقوم بنفس الدور القديم ىف احلامية والدفاع ؟ وملاذا ؟  -٣

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

أي العبارات أدق " مرص هبة النيل " أو " مرص هبة النيل واملرصيني " ؟ وملاذا ؟  -٤

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 äGQÉ°†◊G ΩÉ«b πeGƒY       ådÉãdG ¢SQódG ƒY       ådÉãeG

السؤال السابع 

ماذا حيدث إذا...؟ماذا حيدث إذا...؟

انحدر هنر النيل من الشامل إىل اجلنوب.  -١

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كانت مرص دولة حبيسة جغرافيًّا.  -٢

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثامن 

ما مقرتحاتك من أجل....؟ما مقرتحاتك من أجل....؟

ترشيد االستهالك من املياه.  -١

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تقليل املياه املفقودة من مياه النهر ىف البحر املتوسط سنويًّا.  -٢

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



حضارة مصر الفرعونية

ازدهارضعفازدهار

 ≈£°SƒdG ádhódG ô°üY
(12 -11 äGô°SC’G )

( Ω ¥1775- Ω ¥2065 ) 

∫hC’G §«°SƒdG ô°üY
(10-7 äGô°SC’G )

 ( Ω ¥2065- Ω ¥2200) 

 áªjó≤dG ádhódG ô°üY
( Ω ¥2200- Ω ¥2800 )

(6-3 äGô°SC’G)
)

 ≥«à©dG ô°ü©dG
( Ω ¥2800 – Ω ¥ 3200 )

(2 -G Iô°SC’G ) 
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: ≈æeõdG É¡°ù∏°ùàd É≤ah á«îjQÉàdG çGóMC’G ±ô©J : ∫hC’G QÉ«©ŸG
حيدد خصائص احلضارة املرصية القدمية.• 
يتعرف مالمح احلياة املختلفة ىف مرص القدمية (السياسية - االقتصادية - الثقافية - االجتامعية - الدينية).• 

يتعرف أهم األحداث التارخيية ىف احلضارة املرصية القدمية وفًقا لرتتيبها الزمىن.• 

: ≈îjQÉàdG AÉæÑdG äÉ«∏ªY π«∏– : ≈fÉãdG QÉ«©ŸG
حيلل خصائص املجتمع املرصى ىف ضوء القيم واألفكار السائدة ىف مرص القدمية.• 
يتنبأ بالنتائج التى ترتبت عىل بعض األحداث التارخيية ىف مرص القدمية .• 

: á«îjQÉàdG çGóMC’G π«∏–h Ò°ùØJ : ådÉãdG QÉ«©ŸG
يبدى رأيه ىف اآلراء املختلفة حول بعض األحداث التارخيية ىف مرص الفرعونية. • 

:»îjQÉàdG åëÑdG äGQÉ¡e ΩGóîà°SG: ™HGôdG QÉ«©ŸG
يكتب بحثا قصًريا عن األحداث املؤثرة ىف قيام احلضارة املرصية القدمية. • 

يستخدم الرسوم والنقوش ىف تفسري األحداث التارخيية ىف مرص القدمية.• 

:QGô≤dG PÉîJGh á«îjQÉàdG ÉjÉ°†≤dG π«∏– : ¢ùeÉÿG QÉ«©ŸG
حيلل القيم املتضمنة التى متيز احلضارة املرصية القدمية .• 

حيلل مرتكزات السياسة اخلارجية ىف مرص القدمية وقت السلم واحلرب.• 

»î
jQÉ

àdG
 º

¡Ø
dG :

 ≈
fÉã

dG ∫
Éé

ŸG

:É¡æ«H äÉbÓ©dG Ò°ùØJh ójóëàd á«°ù«FQ á«îjQÉJ Ö≤M ≈a äÉ«°üî°ûdGh çGóMC’G Ö«JôJ:∫hC’G QÉ«©ŸG
يرسم خريطة زمنية لتطور األحداث التارخيية ىف مرص القدمية.• 

: ájƒfÉãdGh á«dhC’G QOÉ°üŸG Aƒ°V ≈a á«îjQÉàdG ≥FÉ≤◊G ≈°ü≤J:≈fÉãdG QÉ«©ŸG
يستنتج بعض احلقائق التارخيية ىف مرص القدمية من مصادر خمتلفة. • 

: iöûÑdG •É°ûædG ≈∏Y É«LƒdƒæμàdGh º∏©dG ÒKCÉJ:ådÉãdG QÉ«©ŸG
حيدد تأثري التكنولوجيا عىل تغيري األمناط البرشية ىف مرص القدية.• 

: áØ∏àîŸG Qƒ°ü©dG ÈY á«HÉéjE’Gh á«bÓNC’Gh á«MhôdG º«≤dÉH ΩÉªàg’G :™HGôdG QÉ«©ŸG
يعتز بحضارته وهويته املرصية.• 

يستخلص بعض القيم الروحية واألخالقية التى سادت ىف احلضارة املرصية القدمية. • 



دروس الوحدة:
الدرس ا�ول

جولة فى تاريخ مصر الفرعونية

الدرس الرابع
الحياة االجتماعية

الدرس الثالث
الحياة االقتصادية

الدرس السادس
الحياة الثقافية والفكرية 

الدرس الثاني
الحياة السياسية وا,دارية 

الدرس الخامس
 الحياة الدينية 

الوحدة الثانية

ضعفضعف ازدهار

ôNCÉàªdG ô°ü©dG
(30 :21 äGô°SC’G ) 

 ( Ω ¥30 – Ω ¥1098) 

»fÉãdG §«°SƒdG ô°ü©dG 
(17-13  äGô°SC’G) 

(Ω ¥ 1570 – Ω ¥1775 )

áãjóëdG  ádhódG ô°üY
(20-18 äGô°SC’G)

  (Ω ¥1098 – Ω ¥1570 )

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG äGQÉ¡ŸG

مهارات البحث التاريخى .

كتابة البحوث القصيرة .

استخدام األدلة التاريخية.

مهارات اتخاذ القرار

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG ÉjÉ°†≤dG

األمن القومى .

التربية من أجل المواطنة.

حسن استخدام الموارد.

التواصل الحضارى.

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG º«≤dG

االعتزاز بالحضارة.

العلم.

الوحدة واإلخاء.

التسامح الدينى.
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∫hC’G ¢SQódG∫h’G ¢ةةنيةنيةجولة فى تاريخ مصر الفرعونية

حلل وأكملحلل وأكمل نشاط ١  

أمامك خريطة ألهم املدن ىف مرص القدمية، أمامك خريطة ألهم املدن ىف مرص القدمية، 

حلِّل هذه اخلريطة، ثم أكمل اجلدول التاىل: حلِّل هذه اخلريطة، ثم أكمل اجلدول التاىل: 

األمهية التارخيية األمهية التارخيية  االسم احلاىل هلا االسم احلاىل هلا  املدينة الفرعونية املدينة الفرعونية 

أون 

اللشت

طيبة 

األشمونني

منف

زيارة علميةزيارة علمية نشاط ٢  

اشرتك مع معلمك وزمالئك ىف تنظيم زيارة إىل أحد األماكن األثرية واكتب تقريًرا مصوًرا اشرتك مع معلمك وزمالئك ىف تنظيم زيارة إىل أحد األماكن األثرية واكتب تقريًرا مصوًرا 

عنها ىف جملة املدرسة. عنها ىف جملة املدرسة. 



��

∫hC’G ¢SQódGQó¢SQ dG

اجمع معلوماتاجمع معلومات نشاط ٣  

ورتبهم  الفرعونية  مرص  ملوك  أهم  عن   التارخيية  املصادر  خالل  من  مصورة  معلومات  ورتبهم امجع  الفرعونية  مرص  ملوك  أهم  عن   التارخيية  املصادر  خالل  من  مصورة  معلومات  امجع 

زمنيًّا من القديم إىل احلديث.زمنيًّا من القديم إىل احلديث.

ارسم ورتبارسم ورتب نشاط ٤  

ارسم خطًّا زمنيًّا ألهم األحداث التارخيية ىف عرص الدولة احلديثة. ارسم خطًّا زمنيًّا ألهم األحداث التارخيية ىف عرص الدولة احلديثة. 

........................ ........ .........
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عمل بحث جماعىعمل بحث جماعى نشاط ٥  

ىف  زمالئك  مع  تعاون  (القدمية)  املرصية  احلضارة  خصائص  أهم  من  احلضارى  التواصل  ىف يعد  زمالئك  مع  تعاون  (القدمية)  املرصية  احلضارة  خصائص  أهم  من  احلضارى  التواصل  يعد 

إعداد بحث عن أهم مالمح  هذا التواصل.إعداد بحث عن أهم مالمح  هذا التواصل.

اقرأ واستنتجاقرأ واستنتج نشاط ٦  

 

يناير   من   ٢٥ وثورة  الفرعونية  مرص  ىف  اجتامعية  ثورة  أول  بني  واالختالف  الشبه  أوجه  ما   -١

٢٠١١٢٠١١م ؟ م ؟ 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

٢- بم تصف املرصيني عىل مر العصور؟ - بم تصف املرصيني عىل مر العصور؟ 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

يناي ينايمن من ٢٥٢٥ وثورة ة عون الف مرص ىف ة اجتامع ثورة أول بني واالختالف ه الش أوجه وثورةما ة عون الف مرص ىف ة اجتامع ثورة أول بني واالختالف ه الش أوجه ما ١١

ل ثورة اجتامعية ىف التاريخ شملت مجيع أنحاء 
ولة القدمية بعد أو

انتهى عرص الد

ل ثورة اجتامعية ىف التاريخ شملت مجيع أنحاء 
ولة القدمية بعد أو

انتهى عرص الد

الشعب املرصى عىل حكم 
وضعف، فقد ثار 

عرص اضمحالل 
مرص، وبدأ بعدها 

الشعب املرصى عىل حكم 
وضعف، فقد ثار 

عرص اضمحالل 
مرص، وبدأ بعدها 

كرىس  ىف  وجلس  التاريخ  ىف  حكم  فرتة  أكرب  حكم 
الذى  الثاىن)  بى 

(بي امللك 

كرىس  ىف  وجلس  التاريخ  ىف  حكم  فرتة  أكرب  حكم 
الذى  الثاىن)  بى 

(بي امللك 

 إذ انترش الفساد ىف البالد وكرثت املظامل  وأمهل 
احلكم ما يزيد عن تسعني عاًما،

 إذ انترش الفساد ىف البالد وكرثت املظامل  وأمهل 
احلكم ما يزيد عن تسعني عاًما،

االجتامعية  دالة 
بالع طالبت  ثورة  حدوث  إىل  أدى  الذى  ر 

األم القانون،  يق 
تطب

االجتامعية  دالة 
بالع طالبت  ثورة  حدوث  إىل  أدى  الذى  ر 

األم القانون،  يق 
تطب

والقضاء عىل الفساد.والقضاء عىل الفساد.
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التدريبات

السؤال األول 

اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس التالية : اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس التالية : 

أنشأ أو ل حكومة مركزية ىف التاريخ هو امللك                                            ( زورس - نعرمر - منتوحتب الثاىن - أمحس األول ).  -١

نقل أمنمحات األول العاصمة من طيبة إىل  مدينة                                              ( منف -  نخب - أثيت تاوى - أخيتاتون ).  -٢

بدأ عرص الدولة القدمية عام                                                                                            ( ٢٨٠٠ق م -٣٢٠٠ ق م - ٢٠٦٥ق م - ٢٢٠٠ق م ).  -٣

اهتم ملوك الدولة الوسطى بإقليم                              ( الدلتا - الصعيد - الفيوم - إهناسيا ).  -٤

السؤال الثانى :

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة وعالمة () أمام العبارة الصحيحة وعالمة (✘) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب ) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب 

ىف احلالتني ؟ىف احلالتني ؟

(        ) يعترب عرص الدولة احلديثة أطول فرتات التاريخ الفرعوىن.     -١

(        ) انقسمت مرص ىف العرص الوسيط الثاىن إىل ثالثة أجزاء.     -٢

(        ) يعرف عرص الدولة احلديثة بعرص املجد احلرىب.      -٣

(        ) من ملوك العرص املتأخر امللك نكاو.       -٤

االعتزاز بالتاريخ المصرى 

ناقش معلمك وزمالءك ىف هذه القضية من خالل بعض األفكار، ومنها: 

١-  أسباب  اعتزازى بالتاريخ املرصى العظيم.

مناذج ملواقف العزة املرصية عرب التاريخ.    -٢

دور  التاريخ ىف تقوية االنتامء الوطىن.   -٣

وسائل التوعية بعظمة التاريخ واحلضارة املرصية .  -٤

شة
اق

من
 لل

ية
ض

ق
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السؤال الثالث 

ملن تنسب األعامل التالية...؟ملن تنسب األعامل التالية...؟

 (.....................................................) نقل العاصمة إىل مدينة منف   -١

(.....................................................) هزم اهلكسوس وطردهم من مرص   -٢

(.....................................................) خاض أول املعارك البحرية ضد شعوب البحر املتوسط   -٣

(.....................................................) عقد أول معاهدة صداقة ىف التاريخ مع احليثيني   -٤

السؤال الرابع 

اذكر أمهية التواريخ  اآلتية ىف تاريخ مرص الفرعونية: اذكر أمهية التواريخ  اآلتية ىف تاريخ مرص الفرعونية: 

- ٢٨٠٠ق م : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- ٣٢٠٠ ق م : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- ١٢٨٠ ق م : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- ١٤٧٩ ق م : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

السؤال اخلامس 

فرسِّ ما يأىت:فرسِّ ما يأىت:

بناء نعرمر مدينة منف .  -١

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

الفوىض التى عاشتها البالد ىف عهد امللك أمنحتب الرابع.  -٢

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اختيار أمنمحات األول أثيت تاوى عاصمة للبالد.  -٣

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

يعترب رمسيس الثالث آخر امللوك العظام.   -٤

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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السؤال السادس 

ما املقصود باملفاهيم واملصطلحات التارخيية اآلتية ...؟ما املقصود باملفاهيم واملصطلحات التارخيية اآلتية ...؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................ العرص العتيق   -١

........................................................................................................................................................................................................................................................................ اهلكسوس   -٢

السؤال السابع

 دلِّل عىل صحة العبارات اآلتية: دلِّل عىل صحة العبارات اآلتية:

كان عرص الدولة القدمية فرتة شباب مرص.  -١

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كان  العرص الوسيط األول عرص اضمحالل وضعف.  -٢

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

متيز عرص الدولة احلديثة بعدة خصائص.   -٣

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

للحضارة املرصية خصائص متعددة.  -٤

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثامن

قارن بني: قارن بني: 

الدولة القدمية والدولة الوسطى من حيث اخلصائص.  -١

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

العرص الوسيط الثاىن والعرص املتأخر من حيث أوجه الشبه واالختالف.  -٢

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال التاسع

ما العالقة بني ...؟ما العالقة بني ...؟

١-  استقرار الدولة وتطبيق القانون. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

انقسام البالد وغزو اهلكسوس ملرص.  -٢

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



	


⋲fÉãdG ¢SQódGالحياة السياسية وا,داريةالحياة السياسية وا,دارية

حلل واستنتجحلل واستنتج نشاط ١  

 من خالل النصوص التارخيية اآلتية ناقش وحلل :  من خالل النصوص التارخيية اآلتية ناقش وحلل : 
 èàæà°SGh ôμa èàæà°SGh ôμa

ضع عنواًنا للنص.

...................................
..................

ات الجيش المصرى من 
حدد صف

خالل النص. 

...................................
..................

ر نماذج  لشهامة الجيش 
اذك

المصرى وأخالقه العظيمة   فى 

صر الحديث .................
الع

...................................

يعرب «وىن » قائد اجليش املرصى ىف عهد بيبى األول  يعرب «وىن » قائد اجليش املرصى ىف عهد بيبى األول  

عن تعامل اجليش مع املدنيني من األعداء فيقول:عن تعامل اجليش مع املدنيني من األعداء فيقول:

عجينة  منهم  أحد  ينهب  ومل   ، منهم  أحد  يشاجر  مل  عجينة «  منهم  أحد  ينهب  ومل   ، منهم  أحد  يشاجر  مل   »

اخلبز من متجول ، ومل يأخذ أحد منهم خبز أى مدينة ، اخلبز من متجول ، ومل يأخذ أحد منهم خبز أى مدينة ، 

ومل يستول أحد منهم من أى شخص عىل عنزة واحدة ». ومل يستول أحد منهم من أى شخص عىل عنزة واحدة ». 

 ôjôëàdG ácô©e ä’ƒ£H øe ôjôëàdG ácô©e ä’ƒ£H øe

مجع امللك كامس  مستشاريه وقال هلم: ”أريد أن أعرف مدى قوىت ، مجع امللك كامس  مستشاريه وقال هلم: ”أريد أن أعرف مدى قوىت ، 

فهناك ىف ”أواريس“ جيلس ملك أجنبى، وهناك ىف ”كوش“(النوبة) فهناك ىف ”أواريس“ جيلس ملك أجنبى، وهناك ىف ”كوش“(النوبة) 

منهام  وكل  ”طيبة“،  ىف  بينهام  أنا  أجلس  بينام  آخر،  ملك  منهام حيكم  وكل  ”طيبة“،  ىف  بينهام  أنا  أجلس  بينام  آخر،  ملك  حيكم 

يقتسم مرص معى. انظروا فإنكم ستجدون اآلسيويني .. قد هدموا يقتسم مرص معى. انظروا فإنكم ستجدون اآلسيويني .. قد هدموا 

كل األبنية وخربوها، ولكنىن سأهاجم ملكهم، وأبقر بطنه بيدى، كل األبنية وخربوها، ولكنىن سأهاجم ملكهم، وأبقر بطنه بيدى، 

وكل أمىل أن أخلص مرص من اآلسيويني، وأطردهم رش طردة“.وكل أمىل أن أخلص مرص من اآلسيويني، وأطردهم رش طردة“.

زالت  وال  منطقتنا،  ىف  سالم  ىف  نعيش  عليه:“...إننا  املستشارين  زالت رد  وال  منطقتنا،  ىف  سالم  ىف  نعيش  عليه:“...إننا  املستشارين  رد 

إن  ثم  مرص،  مناطق  أحسن  ومنتلك  لنا،    قويًّا  حصناً  إن ”أسوان“  ثم  مرص،  مناطق  أحسن  ومنتلك  لنا،    قويًّا  حصناً  ”أسوان“ 

ماشيتنا ال تزال ترعى ىف كل أجزاء مرص ىف أمان، دعهم يا صاحب ماشيتنا ال تزال ترعى ىف كل أجزاء مرص ىف أمان، دعهم يا صاحب 

اجلاللة، فهم حيكمون الشامل، ونحن نحكم اجلنوب. أما إذا اعتدى اجلاللة، فهم حيكمون الشامل، ونحن نحكم اجلنوب. أما إذا اعتدى 

علينا أحد، فإننا لن ندخر وسًعا ىف مقاومته“.علينا أحد، فإننا لن ندخر وسًعا ىف مقاومته“.

وهنا غضب الملك غضًبا شديًدا وقال لهم:
ســأقاتل الهكسوس حتى يقسم كل مصرى باسمى، إننى أريد أن 

يتحدث كل منهم عنى قائًال: ”ها هو ”كامس“ محرر مصر“.” ” 

 º¡aGh ∞°ûàcG º¡aGh ∞°ûàcG
من خالل النص املقابل من خالل النص املقابل 

أجب ما يأىت: أجب ما يأىت: 

ما أحالم الملك كامس؟ 

.........................................

مارأيك فى مبررات  مستشارى 

الملك؟ 

.........................................

ما أهم الصفات التى أعجبتك 

فى  الملك كامس ؟

.........................................

اكتب أمنياتك  فى 

الحياة وكيف يمكن 

تحقيقها؟.................
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استخدام المصادر التاريخيةاستخدام المصادر التاريخية نشاط ٢  

من خالل املصادر التارخيية امجع معلومات عن عالقة احلكام بالشعوب بعد الثورة االجتامعية  من خالل املصادر التارخيية امجع معلومات عن عالقة احلكام بالشعوب بعد الثورة االجتامعية  

ىف مرص الفرعونية. ىف مرص الفرعونية. 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ناقش وعبر عن رأيكناقش وعبر عن رأيك نشاط ٣  

ناقش القضية التارخيية التالية:  ناقش القضية التارخيية التالية:  

"اهتم البعض شعب مرص القديم أنه كان ينفر من احلرب وخياف منها".

هل تؤيد أم تعارض هذا الرأى؟   •

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

برهن عىل وجهة نظرك.   •

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

متى ميكن اجلمع بني السالم والقوة؟   •

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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كتابة مقال تاريخىكتابة مقال تاريخى نشاط ٤  

اكتب مقاال تارخييًّا مستعيًنا مبكتبة املدرسة ومواقع اإلنرتنت عن كل شخصية من الشخصيات اكتب مقاال تارخييًّا مستعيًنا مبكتبة املدرسة ومواقع اإلنرتنت عن كل شخصية من الشخصيات 

التالية تقدر فيه الدور الوطىن لكل منهم. التالية تقدر فيه الدور الوطىن لكل منهم. 

الحظ وحددالحظ وحدد نشاط ٥  

أمامك خريطة توضح معركة جمدو أمامك خريطة توضح معركة جمدو 

ارسم عليها خط سري حتتمس الثالث ارسم عليها خط سري حتتمس الثالث 

باجليش حتى وصوله إىل  جمدو بفلسطني باجليش حتى وصوله إىل  جمدو بفلسطني 

باستخدام األسهم. باستخدام األسهم. 

رمسيس الثالثرمسيس الثالث أمحس األولأمحس األول



		

ص صشاهد ولخِّ شاهد ولخِّ نشاط ٦  

ابحث عرب شبكة اإلنرتنت عن فيلم وثائقى عن امللك ابحث عرب شبكة اإلنرتنت عن فيلم وثائقى عن امللك 

املقاتل حتتمس الثالث، ثم ناقش زمالءك ىف أهم إنجازاته املقاتل حتتمس الثالث، ثم ناقش زمالءك ىف أهم إنجازاته 

التارخيية، ثم خلص هذه اإلنجازات فياميىل:التارخيية، ثم خلص هذه اإلنجازات فياميىل:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كون مجموعة البحث اBلكترونيةكون مجموعة البحث اBلكترونية نشاط ٧  

بالتعاون مع زمالئك أسس جمموعة عىل الفيس بوك (بالتعاون مع زمالئك أسس جمموعة عىل الفيس بوك (FacebookFacebook) واشرتك معهم ىف مجع أسامء ) واشرتك معهم ىف مجع أسامء 

أشهر القادة أشهر القادة العسكريني ىف تاريخ مرص القديم واحلديث وأهم إنجازاهتم وأعد قامئة هبا.العسكريني ىف تاريخ مرص القديم واحلديث وأهم إنجازاهتم وأعد قامئة هبا.

  ájQGOE’Gh á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G  ⋲fÉãdG ¢SQódG  

شة
اق

من
 لل

ية
ض

ق

الجيش والشرطة وحماية أمن مصر القومى 

ناقش مع معلمك وزمالءك هذه القضية ىف إطار بعض األفكار، ومنها :

دور اجليش املرصى والرشطة ىف محاية أمن مرص القومى.   -١

حتديد دور اجليش والرشطة طبًقا للدستور.   -٢

مناذج من بطوالت اجليش املرصى ورجال الرشطة عرب العصور التارخية   -٣

القدمية واحلديثة .

موقف اجليش املرصى العظيم من الثورة املرصية.   -٤

احرتام اجليش والرشطة من مقومات استقرار الدولة.  -٥



	�

á«fƒYôØdG öüe IQÉ°†M            á«fÉãdG IóMƒdG 2á 2
التدريبات 

السؤال األول 

اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس: اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس: 

ظهر منصب الوزير ىف عرص:  -١

( الدولة الوسطى – الدولة  القدمية – الدولة احلديثة - العرص املتأخر ).     

قامت أول ثورة اجتامعية ىف التاريخ ىف هناية عرص:  -٢

( الدولة القدمية -  الوسيط األول -  الدولة الوسطى -  الوسيط الثاىن ).     

خاض اجليش املرصى أول معركة حقيقية ىف تارخيه  ىف عهد امللك:  -٣

              ( أمحس األول – رمسيس الثاىن -  حتتمس الثالث – بيبى األول ).

خرج حتتمس الثالث بجيشه إىل  جمدو من قلعة:  -٤

                (حممد عىل – صالح الدين – ثارو- منف).

ظهر جهاز الرشطة ككيان مستقل عن اجليش ىف عرص:  -٥

       (الدولة القدمية – الدولة الوسطى -  الدولة احلديثة – عرص النهضة ).

السؤال الثانى :

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة وعالمة () أمام العبارة الصحيحة وعالمة (✘) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب ) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب 

ىف احلالتني :ىف احلالتني :

(        ) حكم بيبى الثاىن أطول فرتة حكم ىف التاريخ.        -١

 (        ) عرص الدولة احلديثة عرص العالقات اخلارجية القوية.      -٢

(        ) استطاع حكام الصعيد توحيد البالد ألول مرة ٤٢٤٢ق م.     -٣

(        ) مل يعرف املرصيون  القدماء نظام احلكم النياىب والشعبى.     -٤
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(        ) مل خيتلف الوضع ىف مرص قبل الثورة االجتامعية وبعدها.      -٥

(        ) عرص الدولة احلديثة العرص الذهبى للبحرية املرصية      -٦

(        ) كان املرصى القديم ينظر إىل  رجل الرشطة نظرة تقدير واحرتام    -٧

السؤال الثالث 

ملن تنسب األعامل اآلتية...؟ ملن تنسب األعامل اآلتية...؟ 

ألغى وراثة منصب حكام األقاليم وقىض عىل الطبقة القدمية منهم  ..............................................................................  -١

أول مهندس معامرى ىف تاريخ مرص صمم اهلرم املدرج   ..................................................................................................................  -٢

ألغى نظام الوراثة ىف حكم األقاليم      ................................................................................................................  -٣

قائد اجليش املرصى وخاض أول معركة حقيقية ىف عهد امللك بيبى األول   ................................................  -٤

انترص عىل أمري قادش ىف معركة جمدو     ................................................................................................................  -٥

السؤال الرابع 

فرسِّ ما يأىت: فرسِّ ما يأىت: 

قيام الوحدة املرصية ٣٢٠٠ق م.   -١

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اعتناق املرصى القديم فكرة امللك املقدس.   -٢

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ارتفعت مكانة الكاتب ىف مرص الفرعونية.   -٣

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

قيام أول ثورة اجتامعية ىف هناية عرص الدولة القدمية.  -٤

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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كان املرصى القديم مييل إىل  السلم وال مييل إىل  احلرب.  -٥

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

انتصار حتتمس الثالث ىف معركة جمدو .  -٦

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال اخلامس 

ما املقصود باملفاهيم واملصطلحات التارخيية اآلتية؟ ما املقصود باملفاهيم واملصطلحات التارخيية اآلتية؟ 

.......................................................................................................................................................................................................................................... جملس العرش الكبار.    -١

.......................................................................................................................................................................................................................................... اإلدارة املركزية.      -٢

السؤال السادس 

ما النتائج املرتتبة عىل ... ؟ ما النتائج املرتتبة عىل ... ؟ 

اضطراب أحوال البالد والرصاع بني حكام األقاليم ىف العرص الوسيط الثاىن.  -١

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

انبساط أرض النيل وامتدادها.   -٢

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

أساء اهلكسوس معاملة املرصيني.   -٣

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

معركة جمدو ١٤٧٩ق م.  -٤

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تكوين جيش مرصى قوى ىف عرص الدولة احلديثة .  -٥

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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انتصار رمسيس الثالث عىل شعوب البحر املتوسط.   -٦

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال السابع 

دلِّل عىل صحة العبارات اآلتية: دلِّل عىل صحة العبارات اآلتية: 

كانت الوحدة التارخيية ٣٢٠٠ق م مثرة كفاح طويل.  -١

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

سعت الدولة الوسطى للسيطرة عىل كل سلطات الدولة .  -٢

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تغريت عالقة احلكام بالشعب بعد الثورة االجتامعية.   -٣

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كانت أرسة سقنن رع ىف طيبة مثاًال للعائلة املرصية الوطنية.  -٤

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كانت السياسة اخلارجية ىف  الدولة احلديثة قامئة عىل رعاية املصالح والقوة العسكرية .  -٥

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كان حتتمس الثالث سياسيًّا بارًعا.   -٦

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثامن 

اكتب تعليقا عىل العبارات التالية مبيًنا رأيك فيها:  اكتب تعليقا عىل العبارات التالية مبيًنا رأيك فيها:  

" عامل من تعرفه معاملة من التعرفه واملقرب من امللك كالبعيد عنه ".   -١

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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" الثائر احلق هو من يثور عىل الفساد ثم هيدأ ليبىن األجماد".  -٢

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

" وال تكن فظَّا بل كن رحيم القلب ... واجعل هدفك حب الناس لك ".  -٣

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال التاسع

ما الدروس املستفادة من....؟ ما الدروس املستفادة من....؟ 

احتالل اهلسكوس ملرص ..............................................................................................................................................................................................................................................  -١

قيام الثورة االجتامعية ىف هناية عرص الدولة القدمية ..........................................................................................................................................  -٢

وجود جيش مرصى قوى ............................................................................................................................................................................................................................................  -٣

معركة جمدو ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  -٤

السؤال العاشر

قارن بني :قارن بني :

أول ثورة اجتامعية ىف مرص الفرعونية وثورة ٢٥ من يناير٢٠١١ م من حيث أوجه الشبه   -١

واالختالف.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مهام امللك الفرعون قدميًا ورئيس اجلمهورية طبًقا للدستور .  -٢

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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مملكة الشامل ومملكة اجلنوب ىف مرص الفرعونية.  -٣

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال احلادى عشر 

ماذا حيدث إذا ... ؟ ماذا حيدث إذا ... ؟ 

............................................................................................................................................................................................................ ١.  اهنزم أمحس أمام اهلكسوس . 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. استمرت حالة الفوىض عقب الثورة االجتامعية    .٢

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. فشلت معاهدة الصداقة بني رمسيس الثاىن واحليثيني   .٣

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

انترصت شعوب البحر املتوسط عىل رمسيس الثالث ........................................................................................................................................  .٤

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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حلل وقارنحلل وقارن نشاط ١  

قارن بني مرص قدميًا وحديًثا من حيث الصادرات والواردات ىف اجلدول التاىل:قارن بني مرص قدميًا وحديًثا من حيث الصادرات والواردات ىف اجلدول التاىل:

حديًثا حديًثا قدميًا قدميًا أوجه املقارنة أوجه املقارنة 

الصادرات الصادرات 

الوارداتالواردات

ص صشاهد ولخِّ شاهد ولخِّ نشاط ٢  

أهم  خلص  ثم  وشاهده  القديم،  املرصى  عن حياة  فيلم وثائقي  عن  اإلنرتنت  شبكة  عرب  ابحث 

مالمح حياة املرصى القديم.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ådÉãdG ¢SQódGالحياة االقتصاديةالحياة االقتصادية
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اقرأ وأجباقرأ وأجب نشاط ٣  

اقرأ الفقرة التالية ثم اجب: اقرأ الفقرة التالية ثم اجب: 

من خالل الفقرة السابقة من خالل الفقرة السابقة 

لخص مراحل الزراعة.•  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ما األدوات التى يستخدمها الفالح فى عمليات الزراعة.•  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ما الحيوانات التى تساعد الفالح فى عمليات الزراعة ؟ وما البدائل الحالية لها ؟•  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

قارن بين طريقة الزراعة قديًما وحديًثا. •  

طريقة الزراعة حديًثاطريقة الزراعة حديًثا طريقة الزراعة قدميًاطريقة الزراعة قدميًا

"بعد انحسار الفيضان: جيهز الفالح األرض لزراعة احلبوب فيعزق األرض بالفأس وحيرثها 

لتدوس  واخلنازير  األغنام  باستخدام  األرض  ىف  البذور  يبذر  ثم  الثريان،  جترها  مبحاريث 

احلبوب لتدخلها ىف ثنايا األرض ثم يراقب الفالح الزرع حتى إذا استوى ونضج يبدأ احلصاد 

باملنجل، ثم جيمع املحصول وينقله باحلمري إىل األجران، حيث تدوسه الدواب لدرسه، ثم  

يتم تذرية املحصول باملذراة، و يتم ختزين املحصول ىف (الصوامع ) بعد وزنه وتسجيله".
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حدد وناقشحدد وناقش نشاط ٤  

حدد أكرث العوامل تأثًريا ىف قيام حضارة مرص الفرعونية من وجهة نظرك؛ ثم ناقش زمالئك حدد أكرث العوامل تأثًريا ىف قيام حضارة مرص الفرعونية من وجهة نظرك؛ ثم ناقش زمالئك 

عن التأثري املتبادل بني العوامل املختلفة وسجل نتائج املناقشة.عن التأثري املتبادل بني العوامل املختلفة وسجل نتائج املناقشة.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اكتب بحًثااكتب بحًثا نشاط ٥  

اكتب بحًثا تارخييًّا قصًريا عن امللكية الزراعية ىف مرص عرب التاريخ مستعيًنا مبكتبة املدرسة اكتب بحًثا تارخييًّا قصًريا عن امللكية الزراعية ىف مرص عرب التاريخ مستعيًنا مبكتبة املدرسة 

ومواقع اإلنرتنت.ومواقع اإلنرتنت.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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الحظ وأرسمالحظ وأرسم نشاط ٦  

من خالل اخلريطة التى أمامك ارسم خط سري من خالل اخلريطة التى أمامك ارسم خط سري 

رحلة جتارية بحرية خترج من مدينة منف رحلة جتارية بحرية خترج من مدينة منف 

تصل إىل بالد بونت مستخدًما األسهم.تصل إىل بالد بونت مستخدًما األسهم.

ناقش واقترحناقش واقترح نشاط ٧  

الفنية  والثانوية  الثانوية  املدارس  خرجيى  من  الشباب  دور  تفعيل  كيفية  زمالئك  مع  الفنية ناقش  والثانوية  الثانوية  املدارس  خرجيى  من  الشباب  دور  تفعيل  كيفية  زمالئك  مع  ناقش 

للمشاركة ىف بعض الصناعات الصغرية، و التى هلا رواج ىف السوق املرصى.للمشاركة ىف بعض الصناعات الصغرية، و التى هلا رواج ىف السوق املرصى.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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فكر وتخيلفكر وتخيل نشاط ٨  

ختيل أنك تعيش ىف مرص الفرعونية " سجل بعض األحداث اليومية للفالح املرصى  ". مستعيًنا ختيل أنك تعيش ىف مرص الفرعونية " سجل بعض األحداث اليومية للفالح املرصى  ". مستعيًنا 

باملراجع التارخيية. باملراجع التارخيية. 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ناقش مع معلمك وزمالئك قضية التنمية االقتصادية كأحد  
مقومات بناء الحضارات من خالل النقاط التالية:

مفهوم التنمية االقتصادية.  -١

مقومات التنمية االقتصادية ىف مرص.  -٢

خطة الدولة ومرشوعات التنمية لدهيا.  -٣

دور الترشيعات ىف جذب االستثامراألجنبى.  -٤

دور التعليم ىف مرص للمسامهة ىف التنمية اإلقتصادية.  -٥

مقرتحات لدعم الطلبة للتنمية االقتصادية.  -٦

شة
اق

من
 لل

ية
ض

ق
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التدريبات
السؤال األول 

اخرت اإلجابة الصحييحة من بني القوسني :اخرت اإلجابة الصحييحة من بني القوسني :

كان يتم تقدير منسوب مياه النيل عن طريق ......................  -١

( الرتع – السدود -  القناطر – مقاييس النيل).        

يبدأ فصل البذور ىف منتصف شهر ......................  -٢

أكتوبر).   - يونيو   – مايو   – فرباير   )         

كان املرصى القديم يستخرج الزيوت من ......................  -٣

( الفول السوداىن -  القطن – دوار الشمس -  السمسم ).       

عرف املرصى القديم الشادوف ىف ......................  -٤

( عرص الدولة القدمية -  الدولة الوسطى -  الدولة احلديثة  - العرص املتأخر ).     

ختصص أراىض األوقاف ىف مرص الفرعونية لـ ......................  -٥

( امللك – كبار املوظفني -  قادة اجليش -  املعابد ).        

ترشف عىل ضبط مياه النيل إدارة ......................  -٦

( مسح األراىض – الرى – املحليات -  الزراعة ).        

يقع سد الالهون عند مدخل مدينة ......................  -٧

( الفيوم -  منف – طيبة -  أون ).          

احتل املكانة األوىل بني احليوانات ىف مرص الفرعونية ......................  -٨

( اجلمل -  البقر -  األغنام -  املاعز ).         

أقدم الصناعات ىف مرص الفرعونية  الصناعات ......................  -٩

( احلجرية – الزجاجية -  اخلشبية -  اجللدية ).        

ظهرت املركبات ىف عرص ......................  -١٠

( الدولة القدمية -  الدولة الوسطى -  الدولة احلديثة -العرص املتأخر ).      

استورد املرصيون القدماء خشب األبنوس من ......................  -١١

( ليبيا -  النوبة – فينقيا – جزيرة العرب ).         
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السؤال الثانى 

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحييحة وعالمة () أمام العبارة الصحييحة وعالمة (✘) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب ) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب 

ىف احلالتيني:ىف احلالتيني:

(        ) ١-  فصول السنة الرزاعية أربعة فصول.     

(        ) كانت مرص الفرعونية حتاول حتقيق االكتفاء الذاىت من املحاصيل.   -٢

(        ) نجح املرصى القديم ىف زراعة بعد املناطق مرتني ىف العام الواحد.    -٣

(        ) ختتص إدراة الزراعة باإلرشاف واستثامر أراىض الدولة.     -٤

(        ) كان الصيد الربى وسيلة لكسب العيش.       -٥

(        ) النحاس أول املعادن استخداًما ىف مرص الفرعونية.     -٦

(        ) اكتفت الدولة لضبط التجارة وبالتوعية وإرشاد املجتمع.     -٧

(        ) كانت العالقات التجارية بني مرص وبالد بونت حمدودة.     -٨

(        ) كانت طيبة من أغىن مدن العامل.        -٩

السؤال الثالث 

فرسِّ ما يأىت...؟فرسِّ ما يأىت...؟

اهتامم املرصى القديم مبرشوعات الرى.  -١

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اهتامم املرصى القديم بإنشاء الصوامع.  -٢

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اخرتاع املرص ى القديم للشادوف.  -٣

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

قيام مرشوع سد الالهون.  -٤

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تكفلت الدولة باستخراج املعادن ىف مرص الفرعونية.  -٥

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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استرياد مرص األخشاب من اخلارج.  -٦

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

أمهية نبات الربدى.  -٧

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ازدهار التجارة اخلارجية ىف مرص الفرعونية.  -٨

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الرابع 

ما النتائج املرتتبة عىل....؟ما النتائج املرتتبة عىل....؟

اخرتاع الشادوف ........................................................................................................................................................................................................................................................................  -١

بناء سد الالهون ............................................................................................................................................................................................................................................................................  -٢

حفر قناة سيزوسرتيس ..................................................................................................................................................................................................................................................  -٣

اهتامم الدولة بالصانع املرصى ........................................................................................................................................................................................................................  -٤

موقع مرص بالنسبة للتجارة ......................................................................................................................................................................................................................................  -٥

السؤا ل اخلامس

أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية؟أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية؟

كان الفالح يتمتع بكثري من احلقوق.  -١

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كانت املحاصيل الزراعية متنوعة ىف مرص الفرعونية.  -٢

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

استغل املرصى القديم املوارد الطبيعية أحسن استغالل   -٣

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وصلت كفاءة بعض العامل إىل حد اإلتقان.  -٤

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



��

á«fƒYôØdG öüe IQÉ°†M            á«fÉãdG IóMƒdG 2á 2

تعددت وسائل النقل ىف مرص الفرعونية.  -٥

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كانت العالقة بني مرص وبالد بونت قامئة عىل املصالح املشرتكة.  -٦

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال السادس 

ما مقرتحاتك لتحقيق كل ممايأىت....؟ ما مقرتحاتك لتحقيق كل ممايأىت....؟ 

١-  االكتفاء الذاىت  حالًيا ........................................................................................................................................................................................................................................................

جودة اإلنتاج املرصى ........................................................................................................................................................................................................................................................  -٢

زيادة االستثامرات ىف مرص   ............................................................................................................................................................................................................................  -٣

نرش فكرة االدخار ................................................................................................................................................................................................................................................................  -٤

السؤال السابع 

ما احللول التى استخدمها املرصى القديم  حلل املشكالت التالية؟ وماذا تقرتح من حلول أخرى؟ ما احللول التى استخدمها املرصى القديم  حلل املشكالت التالية؟ وماذا تقرتح من حلول أخرى؟ 

صعوبة وصول املياه إىل  املناطق املرتفعة.   -١

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اإلرساف ىف مياه النيل.     -٢

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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صعوبة الوصول إىل  بالد بونت.  -٣

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثامن 

ما رأيك ىف العبارة اآلتية ...؟ما رأيك ىف العبارة اآلتية ...؟

١- النيل أعفى املرصيني من الشقاء من أجل الرزق.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

٢- اإلدارة السليمة احلازمة قادرة عىل مواجهة األزمات.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال التاسع  

ما املقصود بكل من املفاهيم واملصطلحات اآلتية... ؟ما املقصود بكل من املفاهيم واملصطلحات اآلتية... ؟

الشادوف ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  •

املقايضة ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  •
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ابحث واكتبابحث واكتب نشاط ١  

اكتب تقريًرا عن طبقات املجتمع ىف مرص قدميًا وحديًثا مبيًنا الفروق اجلوهرية بينهام ومدعًام اكتب تقريًرا عن طبقات املجتمع ىف مرص قدميًا وحديًثا مبيًنا الفروق اجلوهرية بينهام ومدعًام 

رأيك باألدلة والرباهني التارخيية. رأيك باألدلة والرباهني التارخيية. 

اقرأ وقرراقرأ وقرر نشاط ٢  

اقرأ الفقرة التالية ثم أجب اقرأ الفقرة التالية ثم أجب 

" ارتفعت مكانة املرأة ىف مرص الفرعونية، ومتتعت بكثري من احلقوق ومارست العديد من 

املهن وكان هلا دور إجياىب متعدد ىف املجتمع ".

أى الشخصيات التارخيية ىف مرص الفرعونية أعجبتك ؟وملاذا ؟  -١

٢-  من وجهة نظرك.... أى األدوار تفضله للمرأة ؟

اذكر مناذج من األدوار التارخيية قامت هبا املرأة املرصية قدميًا وحديًثا .  -٣

شارك واكتبشارك واكتب نشاط ٣  

وذلك  الفرعونية  مرص  ىف  صدرت  التى  القوانني  أهم  عن  كتيب  إعداد  ىف  زمالئك  أحد  وذلك شارك  الفرعونية  مرص  ىف  صدرت  التى  القوانني  أهم  عن  كتيب  إعداد  ىف  زمالئك  أحد  شارك 

بالرجوع إىل املصادر التارخيية عىل أن يتضمن الكتيب العنارص التالية:بالرجوع إىل املصادر التارخيية عىل أن يتضمن الكتيب العنارص التالية:

- حاجة املرصى القديم إىل القوانني.

- الظروف التارخيية لوجود القوانني.

- القانون والقضاء املرصى القديم. 

- عالقة القانون املرصى القديم بالدين. 

- أهم القوانني ىف مرص القدمية .

- اآلثار املرتتبة عىل عدم التزام املجتمع بالقوانني.

™HGôdG ¢SQódGالحياة االجتماعيةالحياة االجتماعية
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اقرأ وحللاقرأ وحلل نشاط ٤  

  

فكر وقارنفكر وقارن نشاط ٥  

شارك زمالءك ىف عقد مقارنة بني عادات وتقاليد الزواج ىف مرص الفرعونية والعرص احلديثشارك زمالءك ىف عقد مقارنة بني عادات وتقاليد الزواج ىف مرص الفرعونية والعرص احلديث

عادات وتقاليد الزواج حديًثا عادات وتقاليد الزواج حديًثا  عادات وتقاليد الزواج قدميًا عادات وتقاليد الزواج قدميًا 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

  ÉjÉ°UƒdG øe  ÉjÉ°UƒdG øe

ال تعبأ كثيًرا بمن يأتيك يرفل فى الحلل الثمينة ووجه 
اهتمامك لصاحب الثياب القديمة.

ال تقبل من القوى المكافأة، وال تظلم من أجله ضعيًفا. 
العدالة هى هبة اإلله يهبها لمن يصبوا إليها 

اقرأ الوصايا ىف النص ثم أجب اقرأ الوصايا ىف النص ثم أجب 

عن ما يأىت :-عن ما يأىت :-
•

لمساواة فى النص؟ 
ما مظاهر ا  

............................
............................

...

•
 تؤمن بأن النصيحة والموعظة 

هل  

فية لتحقيق العدالة؟
كا

............................
............................

...

•
ا مقترحاتك للقضاء على المحسوبية 

م  

والرشوة الموجود حالًيا ؟

............................
............................

...

•
ن تحقيق العدالة فى 

كيف يمك  

..........................
المجتمع؟ ..........

............................
.......................
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ابحث ولخصابحث ولخص نشاط ٦  

خاصة  االجتامعية  املوروثات  عن  اإلنرتنت  شبكة  خالل  من  فيلمية  مادة  زمالئك  مع  خاصة ابحث  االجتامعية  املوروثات  عن  اإلنرتنت  شبكة  خالل  من  فيلمية  مادة  زمالئك  مع  ابحث 

(العادات واأللعاب) التى ميارسها املجتمع اليوم وخلصها ثم ناقشها مع معلمك. (العادات واأللعاب) التى ميارسها املجتمع اليوم وخلصها ثم ناقشها مع معلمك. 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

شارك فى صفحة على الفيس بوكشارك فى صفحة على الفيس بوك نشاط ٧  

شارك جمموعة من زمالئك وبعض معلميك ىف إنشاء صفحة عىل الفيس بوك (شارك جمموعة من زمالئك وبعض معلميك ىف إنشاء صفحة عىل الفيس بوك (FacebookFacebook) هتدف ) هتدف 

إىل مساعدة األرس واألفراد لىك يعيشون حياة كرمية وشارك ىف وضع عنارص اخلطة التالية :إىل مساعدة األرس واألفراد لىك يعيشون حياة كرمية وشارك ىف وضع عنارص اخلطة التالية :

العدالة االجتماعية ودور المجتمع المدني
املجتمع املدىن مبؤسساته التطوعية يسعى إىل مشاركة الدولة خلدمة املجتمع وحل 

مشكالته من خالل هيئات ومجعيات خريية واسعة. ناقش هذه القضية من خالل 

بعض النقاط منها:

أمهية مؤسسات املجتمع املدىن.  -١

األنشطة االجتامعية التى تقوم هبا مؤسسات املجتمع املدىن.  -٢

دور املجتمع املدىن ىف حتقيق العدالة االجتامعية واالستقرار االجتامعى والسياىس   -٣

اقرتاح أفكاًرا تساهم ىف حل مشكالت املجتمع.  -٤

شة
اق

من
 لل

ية
ض

ق

اسم الصفحة: اسم الصفحة: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

رشوط العضوية لالنضامم للصفحة: رشوط العضوية لالنضامم للصفحة: ................................................................................................................................................................................................

أهداف الصفحة: أهداف الصفحة: ............................................................................................................................................................................................................................................................................

خطة أنشطة الصفحة: خطة أنشطة الصفحة: ........................................................................................................................................................................................................................................................
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التدريبات
السؤال األول 

اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني:اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني:

ميثل معبود الصدق والعدل عند املرصى القديم املعبود      (حاىب – رع – ماعت – خنوم )  -١

كانت معظم املساكن ىف مرص الفرعونية تبىن من  -٢

                                           ( احلجر – الطوب اللنب - الطوب األسمنتى - الطوب احلرارى ).

من النساء الالىت كان هلن دور ىف مواجهة اهلكسوس   -٣

                                                                    ( حتشبسوت – مريت أتون – كليوباترا – اع حوتب )

معظم مالبس املرصيني القدماء تصنع من                          ( احلرير – الصوف – الكتان - القطن )  -٤

من األعياد الدينية ىف مرص الفرعونية   -٥

( عيد اإلله أوزوريس – عيد الفيضان – عيد رأس السنة -  عيد احلصاد ).     

السؤال الثاني

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة () أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (✘) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب

(        ) ميثل الفالحون الطبقة الدنيا من طبقات املجتمع املرصى القديم.    -١

 (        ) سعت قوانني حور حمب إىل  حتقيق العدالة االجتامعية.     -٢

 (        ) أرشفت الدولة وحدها عىل حتقيق العدالة.       -٣

 (        ) تتشابه إىل  حد كبري عادات وتقاليد الزواج قدميًا وحديًثا.     -٤

 (        ) كانت طريقة الرتبية واحدة ىف مرص الفرعونية رغم اختالف الطبقات.   -٥

 (        ) امتاز اآلثاث املنزىل بالبساطة واجلامل.       -٦

 (        ) تنوعت أدوار املرأة ىف مرص الفرعونية.       -٧

(        ) اختلفت املالبس ىف مرص الفرعونية باختالف الطبقات.     -٨

 (        ) التحطيب من ألعاب القوى ىف مرص الفرعونية.      -٩

السؤال الثالث 

برهن عىل صحة ما يأىت:- برهن عىل صحة ما يأىت:- 

كان املجتمع املرصى جمتمًعا طبقيًّا   -١

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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سعت مرص الفرعونية إىل حماربة الفساد واملحسوبية.  -٢

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

كانت منازل املرصيني القدماء تتميز بالبساطة.  -٣

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

للمرأة مكانة كبرية ىف مرص الفرعونية.   -٤

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

سعى املرصى القديم ىف حتقيق التوازن بني املرح والعمل.  -٥

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مارس املرصى القديم العديد من األلعاب الرياضية.   -٦

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الرابع 

اكتب تعليًقا عىل الوصايا القدمية اآلتية:اكتب تعليًقا عىل الوصايا القدمية اآلتية:

" لقدأعطيت اخلبز للجائع والكساء للعارى "  -١

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

"إن السعيد من كرث ناسه وعياله، فالكل يوقرونه من أجل أبنائه "   -٢

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال اخلامس 

ما رأيك ىف ...؟ما رأيك ىف ...؟

مشاركة املرأة ىف احلياة العامة ..........................................................................................................................................................................................................................  -١

التباين االجتامعى ىف املجتمع ............................................................................................................................................................................................................................  -٢

قوانني حور حمب االجتامعية ........................................................................................................................................................................................................................  -٣
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السؤال السادس 

ماذا حيدث إذا....؟ ماذا حيدث إذا....؟ 

أمهل املجتمع دور املرأة.  -١

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تساوى املجتمع طبقيًّا.   -٢

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

التزم املجتمع بتطبيق القانون.   -٣

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

انترش احلب والود بني أبناء األرسة املرصية.  -٤

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال السابع 

ما مقرتحاتك لـ.....؟ما مقرتحاتك لـ.....؟

متكني املرأة ىف املجتمع املرصى.  -١

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

حتقيق العدالة االجتامعية.  -٢

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

حتقيق االستقرار داخل األرسة املرصية.  -٣

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

القضاء عىل ظاهرة أطفال الشوارع.  -٤

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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اقرأ وحللاقرأ وحلل نشاط ١  

اقرأ الوصايا والنصائح التالية وحللها ثم أجب: اقرأ الوصايا والنصائح التالية وحللها ثم أجب: 

وصايا وحكم ونصائح لبعض حكامء مرص الفرعونيةوصايا وحكم ونصائح لبعض حكامء مرص الفرعونية

« ال تنرش الرعب بني الناس فهذا أمر يعاقب عليه الرب»

« التوقع الفزع ىف قلوب البرش؛ لئال يرضبك الله بعصا انتقامه»

« اسمع  يا بىن : إن الرثاء ال يأىت وحده إنه يفد عىل من يعمل له فإذا عملت له وسعيت وراءه 

فإن الرب ينيلك إياه»

« إذا أصبحت عظيًام بعد أن كنت وضيًعا، وأصبحت غنيًّا بعد أن كنت فقًريا فال تنس ما 

كنت عليه ىف املاىض، وال تفخر برثوتك، وتستكرب، فإنك لست أحسن حاًال من رفاقك 

الذين  حل هبم الفقر».

« ال تفاخر وتزهو بقوتك واحذر النزاع والشقاق، فاملرء ال يعلم ما حيدث عندما ينزل الله العقاب »

« التكن رشيًرا، فمن اخلري أن تكون رحيًام عطوًفا، خلد ذكراك عن طريق حب الناس لك 

فيحمد الله الناس من أجلك وميتدح الناس طيبة قلبك ويتمنون لك الصحة والعافية »

« الترتدد عىل حمال اخلمور احرتاًسا من عواقبها الوخيمة»

« إذا شئت أن تعيش من مال الظلم أو تغتىن منه ..نزع الله نعمته منك وجعلك فقًريا »

ح (الله) مسعاه » «بقدر الكد تكتسب الرثوة ...فمن جد ىف طلبها نجَّ

املصدر كتاب :احلكم واألمثال والنصائح عند املرصيني القدماء لـ لألستاذ حمرم كامل.

ما رأيك الشخىص ىف هذه النصائح والوصايا؟. ١

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ما القيم التى تدعو هلا هذه النصائح؟. ٢

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

هل نحتاج هلذه التعاليم اآلن؟. ٣

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

امجع النصائح املتشاهبة ىف جدول، وضع هلا عنوانًا؟. ٤

قارن بني هذه النصائح وما تدعو إليه الديانات الساموية.. ٥

 اكتب بعض النصائح والوصايا من الوقت احلارض.. ٦

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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حلل وقررحلل وقرر نشاط ٢  

أمامك خريطة ألهم املعبودات املرصية، ومراكز عبادهتا، حلل هذه اخلريطة وأكمل اجلدول أمامك خريطة ألهم املعبودات املرصية، ومراكز عبادهتا، حلل هذه اخلريطة وأكمل اجلدول 

التاىل وفق مايىل: التاىل وفق مايىل: 

املدينةاملعبود 

................................رع

................................بتاح

األشمونيني ................................

................................آمون 

................................حورس 

ابيدوس ................................

ابحث واكتبابحث واكتب نشاط ٣  

اكتب مقاًال تارخييًّا عن دور كهنة مرص الفرعونية ىف احلياة السياسية.اكتب مقاًال تارخييًّا عن دور كهنة مرص الفرعونية ىف احلياة السياسية.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ابحث وتعلمابحث وتعلم نشاط ٤  
"  عرفت مرص التوحيد عىل يد امللك امنحوتب الرابع (أخناتون )""  عرفت مرص التوحيد عىل يد امللك امنحوتب الرابع (أخناتون )"

اكتب بحًثا تارخييًّا ىف هذا املوضوع جييب عىل التساؤالت التالية مستعيًنا باألفكار التالية.

متى عرف املرصى القديم التوحيد ؟  •

مبادئ التوحيد كام اعتقده أخناتون ؟   •

موقف كهنة آمون من دعوة أخناتون ؟  •

الدروس املستفادة من الثورة الدينية ألخناتون ؟  •

تأمل وقررتأمل وقرر نشاط ٥  

الحظ جمموعة الصور التالية  واكتب ملخًصا يعرب عن الطبيعة الدينية لكل منها بأسلوبك الحظ جمموعة الصور التالية  واكتب ملخًصا يعرب عن الطبيعة الدينية لكل منها بأسلوبك 

اخلاص: اخلاص: 

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

مقبرة فرعونية ( هرم )

أخناتون يعبد قرص الشمس  
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......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

فكر وصممفكر وصمم نشاط ٦  

صمم صحيفة حائط مبتكرة باتباع اخلطوات التالية :صمم صحيفة حائط مبتكرة باتباع اخلطوات التالية :

علق جمموعة من األظرف امللونة ىف مكان ظاهر مبدرستك.. ١

اكتب عىل كل مظروف عبارة (اقرأ ثم أعد؛ ليقرأ غريك مع مقرتحاتك).. ٢

ضع ىف كل مظروف بعض التحديات التى تواجه األخالق وسلوك املرصيني مدعمة  . ٣

باألدلة وكذلك صورة معربة عنها ، وىف ظرف آخر بعض املقرتحات ملواجهتها.  

اطلب من األصدقاء كتابة مقرتحات مبتكرة وغري منطية ملواجهة هذه التحديات، ووضعها  . ٤

ىف مظروف رابع.  

عد تقريًرا يوضيح أوجه الشبه واالختالف بني هذه اآلراء املدعومة باألدلة.. ٥

á«æjódG IÉ«◊G            ¢ùeÉÿG ¢SQódG 

الحساب بعد الموت  

التحنيط 

التربية من أجل المواطنة 

ناقش مع معلمك وزمالئك هذه القضية من خالل بعض األفكار ومنها.

طبيعة التسامح لدى املرصيني.  -١

مناذج من التسامح الديىن عرب العصور املختلفة.  -٢

مقرتحات لدعم التسامح الديىن حالًيا واحرتام األديان الساموية.  -٣ شة
اق

من
 لل

ية
ض

ق
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التدريبات

السؤال األول

اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني:- اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني:- 

انترشت ىف عرص الدولة القدمية عبادة اإلله                                                            ( رع – آمون -  حورس – أوزوريس)  -١

قدس املرصيون البقرة، وأطلقوا عليها املعبود      ( حتوت – حاىب – حتحور – رع )  -٢

من أهم األساطري الدينية ىف مرص الفرعونية أسطورة  -٣

          (إيزيس وأوزوريس – القروى الفصيح – املالح التائه – سنوحى )

نقل إخناتون العاصمة إىل  -٤

( طيبة – إخيتاتون – منف- أثيت تاوى )         

دعا إخناتون إىل  عبادة إله واحد هو  -٥

( رع – آمون – خنوم – أتون )          

السؤال الثاني

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة وعالمة () أمام العبارة الصحيحة وعالمة (✘) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب ) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب 

ىف احلالتني:-ىف احلالتني:-

 (          ) آمن املرصى القديم بوجود قوى خفية  تدير الكون.    -١

(          ) ٢-  كان املرصى القديم يؤمن باحلياة بعد البعث.   

 (          ) كانت عبادة اآلهلة الكربى تقىض عىل املعبودات املحلية.    -٣

(          ) انشغل إخناتون عن أمور السياسة واحلرب.     -٤

 (          ) استخدم إخناتون أسلوب التدرج ىف نرش أفكاره الدينية.    -٥

السؤال الثالث

فرس ما يأىت:- فرس ما يأىت:- 

قاد كهنة آمون الثورة املضادة ضد إخناتون.  -١

 .....................................................................................................................................

٢-  تعدد اآلهلة ىف مرص الفرعونية.

.....................................................................................................................................
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اخللط بني املعبودات املحلية والعامة.  -٣

 .....................................................................................................................................

آمن  املرصى القديم بالعبث بعد املوت.  -٤

.....................................................................................................................................

اهنيار دعوة أخناتون رغم صدق نواياه.  -٥

.....................................................................................................................................

عبادة املرصى القديم للكائنات احلية والقوى الطبيعية.  -٦

.....................................................................................................................................

 

السؤال الرابع

ما النتائج املرتتبة عىل ....؟ما النتائج املرتتبة عىل ....؟

................................................................. اعتقاد املرصى القديم بالبعث واخللود   -١

...................................................... غلبة روح التسامح الديىن ىف مرص القدمية   -٢

................................................................. الثورة الدينية ألخناتون     -٣

................................................................. أثر الدين ىف أخالق املرصيني     -٤

السؤال اخلامس 

ما  رأيك ىف ....؟ما  رأيك ىف ....؟

...................................................... موقف كهنة آمون  من عبادة اإلله أتون     .١

...................................................... استخدام القوة لفرض رأى معني عىل اآلخرين   .٢

................................................................. التمييز عىل أساس الدين      .٣

 

السؤال السادس 

قارن بني :-قارن بني :-

املعبودات املحلية -  املعبودات العامة.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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الحظ ودونالحظ ودون نشاط ١  

اخرت منطقتني من املناطق األثرية املوضحة باخلريطة التالية، ثم اكتب تقريًرا عنهام   اخرت منطقتني من املناطق األثرية املوضحة باخلريطة التالية، ثم اكتب تقريًرا عنهام   

ابحث وتأكدابحث وتأكد نشاط ٢  

 من خالل  املصادر التارخيية امجع معلومات عن (تأثري الدين ىف مرص الفرعونية عىل الفنون  من خالل  املصادر التارخيية امجع معلومات عن (تأثري الدين ىف مرص الفرعونية عىل الفنون 

والعامرة).والعامرة).

شكل ()  التوزيع اجلغراىف ألهم املعامل السياحية ىف مرص

معبد أبو سمبل

حممية الصحراء البيضاء

معبد األقرص

معبد فيلة

أهرامات اجليزةدير سانت كاترين

مقابر بىن حسن

رشم الشيخ
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تأمل واستنتجتأمل واستنتج نشاط ٣  

 أمامك جمموعة من الصور واألشكال تعرب عن تطور املقابر ىف مرص الفرعونية ، تأمل هذه  أمامك جمموعة من الصور واألشكال تعرب عن تطور املقابر ىف مرص الفرعونية ، تأمل هذه 

الصور، ثم أجب عاميىل:الصور، ثم أجب عاميىل:

 

 

رتب تطور املقابر حسب ظهروها تارخييًّا بوضع رقم بني القوسني.  -١

حدد أهم أوجه الشبه واالختالف بني املقابر الفرعونية واملقابر املرصية احلالية.  -٢

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

( .......... ) ( .......... )

( .......... ) ( .......... )
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اقرأ واستنتجاقرأ واستنتج نشاط ٤  

  

إبحث وصممإبحث وصمم نشاط ٥  

صمم ( إعالنًا ) لآلثار املرصية حيتوى املواقع السياحية ىف مرص.صمم ( إعالنًا ) لآلثار املرصية حيتوى املواقع السياحية ىف مرص.

¢SOÉ°ùdG ¢SQódG

ìÉØc á°übìÉØc á°üb

ƒHÉM øH ÖJƒëæeG Ö«Ñ£dGƒHÉM øH ÖJƒëæeG Ö«Ñ£dG
ــرة متواضعة  ــن حابو من أســرة فقي ولدأمنحوتــب ب
ســكنت مدينة« تريب » بنها الحالية ، التحق بالجيش 
وشارك فى معارك الملك تحتمس الثالث ثم ترقى فى 

السلك اإلدارى العسكرى .
ظهــرت عبقريته فى عهد الملك أمنحوتب الثالث فى 
مجال الهندسة والطب وتبحر فى علوم الطب واشتهر 
على قدرته فى شــفاء الناس فى طول البالد وعرضها 
ــة جديدة،ورغم  ــات دوائي ــات وتركيب وأضــاف وصف
ــوم التجريبية المبتكرة إال أنه رســخ  ــاده على العل اعتم

لدى مرضاه أن الشفاء بيد اهللا ” 

أ النص املقابل ثم أجب: 
اقر

أ النص املقابل ثم أجب: 
اقر

•
عصور الفرعونية  ينتمى 

إلى أى ال  

إمنحوتب بن هابو؟

...................................
...........................

•
ما مواهب أمنحوتب بن هابو؟

 

...................................
...........................

•
صفات التى أعجبتك فى شخصيته؟

ما ال  

...................................
...........................

•
ماذا تتعلم من شخصية الطبيب   

أمنحوتب بن هابو؟ 

...................................
...........................

بارزين فى تاريخ مصر 
اذكر علماء   

ث فى المجاالت العلمية 
الحدي

المختلفة؟

...................................
...........................
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اقرأ و حللاقرأ و حلل نشاط ٦  

اقرأ القصة التالية وحللها ثم أجب .. اقرأ القصة التالية وحللها ثم أجب .. 

١- من أى املدن جاء القروى الفصيح؟

..................................................................................................................................

٢- متى يتحقق العدل لكل أفراد املجتمع؟ 

..................................................................................................................................

٣- ما دور الدولة واألفراد؛ لتحقيق مبدأ العدل؟

..................................................................................................................................

٤- ما أمجل عبارة أعجبتك ىف أقوال القروى الفصيح؟

..................................................................................................................................

خــرج الفالح  « خون انبو » يحمل الغالل على حميره متوجًها؛ لبيعها فى الســوق، وفى 
الطريق  اعترضه شــخص يســمى « تحوتى نخت » -موظف يعمل فى ضيعة احد كبار 
ــة - قاصًدا ســرقته فحاول الفالح الفصيح االبتعاد عــن طريقه، ولكن حماره أكل  الدول
شــعيًرا من حقل تحوتى نخت  فاســتولى الموظف على  الحمير مقابل الشــعير، حاول 
الفالح أن يستعطفه ولكن الموظف ضربه حتى ال يتكلم فصرخ فيه الفالح قائًال ” تضربنى 
و تنهب متاعى وتوقف الشــكوى على لسانى؟ ”، فتوجه الفالح الفصيح لصاحب الضيعة  
ــى القضاء، ولكن  ويدعــى "رنســى"  وعرض عليه شــكواه  فعرض“  رنســى ”قضيته عل
المذهل أن القضاة ساندوا تحوتى نخت على الفالح، فوقف الفالح أمام القاضى يذكره 
ــوم اآلخــر قائًال ”إذا كنت حًقا أبو اليتيم وزوج األرملة وأًخا للمطلقة ورداًء لمن ال أم  بالي
له فشجعنى على نشر سمعتك فى هذه األرض بما يتفق مع كل قانون قويم . وها أنذا 

أقول وأنت تسمع أقم العدل أمدحك، أزل معاناتى فقد ثقلت واحمنى فقد ضعت..“
ــه بالعدالة االجتماعية    إال أن القروى الفصيح أصر أن يرســل رســالته إلى  الملك يطالب
متحدًثا عن واجبات الحكام وحقوق الشعب قاًئال ” لقد انفلت العدل من تحتك وأقصى 
عن موضعه والموظفون يشاغبون والموعظة الحسنة أهملت وهاهم القضاة يتخطفون 

ما سلب منى ...“
ــدل لرب العدل ......العدل خالد إلى األبد، يهبط مــع صاحبه إلى الجبانة ...  ــم الع ” أق
فإذا دفن احتوته األرض معه، ولن تزول ســمعته من هذه الدنيا ولسوف يذكر بالخير 

“...
أطال الفالح من شــكواه حتى كاد أن يصيبه اليأس فأرســل إليه  رنسى  وأبلغه أن الملك 
قرأ الشــكوى وأنه أمر  بالتحقيق فيها ، وانتهى الحكم  بأن عوضه عن كل ما فقده كما 

انتقم له ممن ظلمه و أعطاه كل ما كان يمتلكه تحوت نخت.  

 í«°üØdG ihô≤dG í«°üØdG ihô≤dG
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ابحث وصممابحث وصمم نشاط ٧  

إعداد جملة مصور ة عن أهم الرسوم ىف مقربة توت عنخ آمون مع التعليق عىل كل منهم.إعداد جملة مصور ة عن أهم الرسوم ىف مقربة توت عنخ آمون مع التعليق عىل كل منهم.

إقرأ وأجب إقرأ وأجب  نشاط ٨  

 من نص "كن كاتًبا" 

(اعزم عىل أن تكون كاتًبا، فالكتابة مهنة ممتازة ، فإذا ناديت واحًدا أجابك ((اعزم عىل أن تكون كاتًبا، فالكتابة مهنة ممتازة ، فإذا ناديت واحًدا أجابك (١٠٠٠١٠٠٠) ألًفا ) ألًفا 

وإذا مشيت ىف طريق افسحوا لك) وإذا مشيت ىف طريق افسحوا لك) 

١ - اكتب تعليًقا عىل النص؟

.....................................................................................................................................

٢ - ما القيم املستخلصة من النص؟

.....................................................................................................................................

٣ - ماذا حيدث إذا : اشتغل اجلميع ىف مهنة واحدة ؟ 

.....................................................................................................................................

شاهد ولخصشاهد ولخص نشاط ٩  

بعض  يتناول  فيلم  عىل  للحصول  بحث  كمحرك  الفرعونية)  احلضارة  مظاهر   ) كلمة  بعض استخدم  يتناول  فيلم  عىل  للحصول  بحث  كمحرك  الفرعونية)  احلضارة  مظاهر   ) كلمة  استخدم 

مظاهر هذه احلضارة ، ثم اكتب تقريًرا عنه يتضمن:مظاهر هذه احلضارة ، ثم اكتب تقريًرا عنه يتضمن:

اسم الفيلم: .....................................................................................................................

املصدر الذى تم االستعانة به: ...........................................................................................

ملخص الفيلم: ................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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رأيك فيام عرضه الفيلم: ...................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

نظم معرض صورنظم معرض صور نشاط ١٠  

شارك جمموعة من زمالئك وحتت إرشاف معلمك ىف تنظيم معرض للصور واألخبار حول شارك جمموعة من زمالئك وحتت إرشاف معلمك ىف تنظيم معرض للصور واألخبار حول 

(احلضارة الفرعونية يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية).(احلضارة الفرعونية يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية).

- عنوان املعرض. 

- الوسائل املقرتح عرضها باملعرض 

- التوقيت الزمىن للمعرض 

- خطة أنشطة املعرض.

الحفاظ على ا9ثار المصرية

ناقش مع زمالءك ومعلمك قضية احلفاظ عىل اآلثار املرصية من خالل عدة 

نقاط منه:

أمهية اآلثار كرمز للهوية املرصية.   •

آليات منع هتريب اآلثار املرصية ورسقتها.   •

دور اآلثار ىف دعم االقتصاد املرصى.  •

وسائل احلفاظ عىل اآلثار املرصية.  •

فكرة عرض قضية اآلثار ىف اخلارج.   •

شة
اق

من
 لل

ية
ض

ق
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التدريبات

السؤال األول 

اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني:اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني:

تم اخرتاع الكتابة ىف عرص  -١

( ما قبل األرسات -  العرص العتيق -  عرص الدولة القدمية -  الدولة الوسطى)     

أقدم أنواع الكتابة ىف مرص الكتابة  -٢

( اهلرياطيقية - الدميوطيقية - اهلريوغليفية – القبطية )       

ظهرت املدارس ىف عرصالدولة  -٣

                  ( العتيقة - القدمية - الوسطى- احلديثة )

ترتكز أهم مراكز البحث العلمى ىف مدينة  -٤

                    ( آون – منف – طيبة - نخب )

من ألوان األدب الديىن  -٥

            ( القصص - نصوص األهرام – احلكم واألمثال – الشعر السياىس)

من حكامء الدولة القدمية...      ( بتاح حتب – آىن – حور حمب – أمنموىب )  -٦

أول من اهتموا بالفلك كهنة...         ( منف – هليوبوليس – إخيتاتون – طيبة )  -٧

مهندس معبد الدير البحرى...        ( أنيىن – سننموت – حم أيوتو –إميحوتب )  -٨

من معابد امللوك معبد ...        ( الرمسيوم – الكرنك – القرص – أبوسمبل )  -٩

السؤال الثانى 

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة () أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (✘) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب.) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب.

(        ) الكتابة اهلرياطيقية كانت أكرث رسعة ىف التدوين ونرش املعرفة.   -١

(        ) كان للعلامء منزلة عالية من الدولة  والشعب ىف مرص الفرعونية.   -٢

(        ) اقترصت الدراسة ىف املدارس الفرعونية عىل العلوم الدينية.   -٣
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 (        ) سبق األدب اإلغريقى األدب املرصى القديم بعدة قرون.   -٤

 (        ) أول دراما متثيلية ىف التاريخ هى الدراما املنفية.   -٥

 (        ) كان األدباء ىف مرص القدمية يتجنبون نصيحة احلكام.   -٦

(        ) تم ختطيط املدينة ىف مرص الفرعونية عىل أساس طبقى.   -٧

 (        ) يصل بني معبد الكرنك ومعبد األقرص طريق يسمى طريق الوادي.   -٨

(        ) من متاثيل الدولة احلديثة متثال (أبو اهلول).   -٩

(        ) كانت النقوش عىل احلجر ىف املعابد .   -١٠

السؤال الثالث 

ملن تنسب األعامل التالية ....؟ ملن تنسب األعامل التالية ....؟ 

تأثر بالرواية املرصية املالح التائه   .........................................................................  -١

صاحب معبد الرمسيوم   .........................................................................................   -٢

املهندس املرصى للهرم األكرب  ................................................................................  -٣

السؤال الرابع 

ما املقصود بكل من...؟ ما املقصود بكل من...؟ 

................................................................................................... نصوص التوابيت    -١

................................................................................................... املعبد اجلنائزى   -٢

................................................................................................... الرسوم اهلزلية   -٣
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السؤال الرابع 

قارن بني كل من قارن بني كل من 

معابد اآلهلة ومعابد الكرنك  ....................................................................................  -١

.....................................................................................................................................

الكتابة اهلرياطيقية -  الكتابة الدميوطيقية .................................................................   -٢

.....................................................................................................................................

مكانة العلامء والعلم ىف مرص الفرعونية – وحديًثا ......................................................  -٣

.....................................................................................................................................

السؤال اخلامس 

أثبت باألدلة صحة العبارات التالية :أثبت باألدلة صحة العبارات التالية :

تقدم املرصى القديم ىف علم الكيمياء.  -١

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

عرف املرصى القديم التقويم الشمىس.  -٢

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

كانت احتياجات املرصى القديم دافًعا؛ الهتاممه بعلم احلساب.  -٣

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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السؤال السادس

فرس ما يأىت:فرس ما يأىت:

 ................................................................. أمهية األدب السياىس     -١

 ................................................................. اهتامم املرصى القديم بعلم احلساب   -٢

.................................................... ارتبط الدين ىف مرص الفرعونية بعلم الفلك   -٣

 ........................................... اهتم املرصى القديم باملقابر واملعابد أكرث من البيوت   -٤

................................................................. اهتامم املرصى القديم مبقابر امللوك    -٥

السؤال السابع 

ما رأيك ىف ....؟ما رأيك ىف ....؟

التعليم  يساهم ىف التخلص من الواقع االجتامعى وتغيريه إىل األفضل.  -١

.....................................................................................................................................

احلياد صفة دامئة للكاتب السياىس خاصة ىف تعامله مع األنظمة احلاكمة.  -٢

.....................................................................................................................................
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: ≈æeõdG É¡°ù∏°ùàd É k≤ah á«îjQÉàdG çGóMC’G ±ô©J : ∫hC’G QÉ«©ŸG
حيدد اخلصائص الرئيسة حلضارة فينيقيا وبالد الرافدين.• 
يتعرف مالمح احلياة املختلفة ىف حضارة فينيقيا وبالد الرافدين والشام.• 
يوضح التأثري املتبادل بني احلضارة املرصية القدمية وحضارة بالد الرافدين وفينيقيا.• 

: ≈îjQÉàdG AÉæÑdG äÉ«∏ªY π«∏– : ≈fÉãdG QÉ«©ŸG
حيلل تأثري العوامل اجلغرافية ىف تشكيل حضارة بالد الرافدين وفينيقيا.• 
يربط بني احلياة االقتصادية والسياسية واالجتامعية ىف حضارة فينيقيا و بالد الرافدين  .• 
يتنبأ بالنتائج التى ترتبت عىل بعض األحداث التارخيية املرتبطة بحضارة فينيقيا وبالد الرافدين.   • 

: á«îjQÉàdG çGóMC’G π«∏–h Ò°ùØJ : ådÉãdG QÉ«©ŸG
حيلل النتائج التى ترتبت عىل قيام حضارة فينيقيا وبالد الرافدين.• 
يبدى رأيه حول بعض األحداث التارخيية ذات الصلة بحضارة  فينيقيا وبالد الرافدين مدعًام باألدلة التارخيية.• 

:QGô≤dG PÉîJGh á«îjQÉàdG ÉjÉ°†≤dG π«∏– : ¢ùeÉÿG QÉ«©ŸG
حيلل عوامل قيام ونشأة حضارة فينيقيا وبالد الرافدين.• 
يستنتج الدروس املستفادة من حضارة فينيقيا وبالد الرافدين.• 

»î
jQÉ

àdG
 º

¡Ø
dG :

 ≈
fÉã

dG ∫
Éé

ŸG

:É¡æ«H äÉbÓ©dG Ò°ùØJh ójóëàd á«°ù«FQ á«îjQÉJ Ö≤M ≈a äÉ«°üî°ûdGh çGóMC’G Ö«JôJ:∫hC’G QÉ«©ŸG
يرسم خريطة زمنية توضح أهم األحداث التارخيية ىف حضارة فينيقيا وبالد الرافدين من األقدم إىل • 

األحدث.

: Qƒ°ü©dG ÈY äÉ©ªàéŸG ≈a Ò¨àdG íeÓe º¡a:ådÉãdG QÉ«©ŸG
حيدد الطابع املميز حلضارة فينيقيا وبالد الرافدين.• 
يتعرف عىل مظاهر احلضارة القدمية ىف بالد الرافدين وفينيقيا .• 
يعطى أمثلة لدور الشعوب ىف نشأة حضارة فينيقيا وبالد الرافدين.• 

:iöûÑdG •É°ûædG ≈∏Y É«LƒdƒæμàdGh º∏©dG ÒKCÉJ:™HGôdG QÉ«©ŸG
يستنتج دور العلم والعلامء ىف قيام حضارة فينيقيا وبالد الرافدين• 

: áØ∏àîŸG Qƒ°ü©dG ÈY á«HÉéj’Gh á«bÓNC’Gh á«MhôdG º«≤dÉH ΩÉªàg’G :¢ùeÉÿG QÉ«©ŸG
 يستخلص بعض القيم الروحية واألخالقية التى سادت حضارة فينيقيا وبالد الرافدين، ويطبقها ىف • 

مواقف حياتية.
يقتدى ببعض الشخصيات التارخيية املؤثرة ىف قيام حضارة فينيقيا وبالد الرافدين  .• 

حضارة بالد العراق القديم و حضارة فينيقياحضارة بالد العراق القديم و حضارة فينيقيا



دروس الوحدة:

الوحدة الرابعة

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG äGQÉ¡ŸG

تحليل النصوص التاريخية .

قراءة الرسوم والنقوش .

استخدام األدلة التاريخية.

مهارات التفكير الناقد.

مهارات اتخاذ القرار.

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG ÉjÉ°†≤dG

التربية من أجل المواطنة.

حسن استخدام الموارد.

التربية من أجل السالم.

التواصل الحضارى.

القانون الدولى اإلنسانى.

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG º«≤dG

التسامح الدينى.

احترام القوانين.

إتقان العمل.

األمانة واإلخالص.

األمن واألمان.

الدرس الثانى
حضارة فينيقيا

الدرس ا�ول
حضارة بالد العراق القديم
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إبحث وعبرإبحث وعبر نشاط ١  

للشخصيات  الوطىن  الدور  عن  تارخييًّا  مقاال  واكتب  اإلنرتنت  ومواقع  املدرسة  مبكتبة  للشخصيات استعن  الوطىن  الدور  عن  تارخييًّا  مقاال  واكتب  اإلنرتنت  ومواقع  املدرسة  مبكتبة  استعن 

التالية وأوجه االستفادة منها ىف الوقت احلارض.التالية وأوجه االستفادة منها ىف الوقت احلارض.

محوراىب: محوراىب: .......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

رسجون األول: رسجون األول: ...............................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

نبوخذ نرص: نبوخذ نرص: ..................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

فكر ورتبفكر ورتب نشاط ٢  

سجل أهم األحداث ىف حضارة بالد العراق القدمية عىل اخلريطة الزمنية اآلتية:سجل أهم األحداث ىف حضارة بالد العراق القدمية عىل اخلريطة الزمنية اآلتية:
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∫hC’G ¢SQódG

اقرأ وأجباقرأ وأجب نشاط ٣  

اقرأ النص التارخيى التاىل ثم أجب : اقرأ النص التارخيى التاىل ثم أجب : 

ابحث واجمعابحث واجمع نشاط ٤  

املدرسة  مكتبة  خالل  من  القدمية  بالعراق  املعلقة  بابل  حدائق  عن  تارخيية  معلومات  املدرسة امجع  مكتبة  خالل  من  القدمية  بالعراق  املعلقة  بابل  حدائق  عن  تارخيية  معلومات  امجع 

ومواقع اإلنرتنت وضعها ىف جملة حائط.ومواقع اإلنرتنت وضعها ىف جملة حائط.

:≈HGQƒªM ø«fGƒb ÇOÉÑe øe:≈HGQƒªM ø«fGƒb ÇOÉÑe øe
يقتل كل من يشهد زوًرا فى قضية جنائية .  ■

اإلعدام عقوبة لخطف األطفال.  ■

إذا أدت عملية جراحية إلى وفاة مريض قطعت يد الطبيب.  ■

إذا قام رجل بالسرقة وقبض عليه فإنه يعدم.  ■

إذا ضرب ولد أباه ، تقطع يده.  ■

إذا بنى بناء بيًتا ثم انهار فُقِتل شخص يقيم فيه كان جزاء البنَّاء الموت.  ■

ما رأيك فى هذه القوانين؟

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

إلى أى مدى تتفق هذه القوانين مع الدستور المصرى الحالى؟

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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إبحث واكتبإبحث واكتب نشاط ٥  

اكتب تقريًرا  عن "رسقة اآلثار العراقية" بعد إسقاط النظام احلاكم  عام اكتب تقريًرا  عن "رسقة اآلثار العراقية" بعد إسقاط النظام احلاكم  عام ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

فكر وقارنفكر وقارن نشاط ٦  

 قارن بني :- قارن بني :-

سومر وآشور من حيث "املوقع -  النشاط -  أهم املدن – عوامل السقوط"   -١

آشور سومر أوجه املقارنة 

املوقع 

النشاط

أهم املدن

عوامل السقوط
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صمم ألبوم صورصمم ألبوم صور نشاط ٧  

صمم ألبوم صور لبعض مظاهر حضارة بالد العراق القدمية.صمم ألبوم صور لبعض مظاهر حضارة بالد العراق القدمية.

احترام القانون

ناقش مع معلمك هذه القضية مستعيًنا باألفكار التالية :

١- أمهية وجود قانون ينظم احلياة ىف الدولة.

٢- أمهية احرتام القانون.

٣- النتائج املرتتبة عىل عدم االلتزام بتطبيق القانون.

٤- العالقة بني القانون والدستور لتنظيم شئون البالد.

شة
اق

من
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ض

ق
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التدريبات

السؤال األول 

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) امام العبارة الصحيحة وعالمة () امام العبارة الصحيحة وعالمة (✔) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب؟) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب؟

(      ) أقدم احلضارات  ىف بالد العراق القديم احلضارة السومرية.   -١

(      ) عرفت العراق نظام الدولة املوحدة منذ القدم.   -٢

(      ) أقىص ما وصلت إليه حدود الدولة البابلية األوىل توحيد بالد العراق القديم.   -٣

(      ) امتدت حدود اإلمرباطورية اآلشورية إىل مرص.   -٤

(      ) كانت اخلدمة ىف آشور إجبارية ودامئة.   -٥

(      ) ميثل ضباط اجليش الطبقة العليا ىف العراق.   -٦

(      ) اهتم سكان بالد العراق القديم بالرسم.   -٧

السؤال الثاني 

أكمل ما يأيت:- أكمل ما يأيت:- 

أطلق  العرب  عىل سهل شنعار اسم ..........  -١

بلغت مواد قوانيني محورايب ...........مادة.  -٢

من عواصم أشور مدينة ..........  -٣

يطلق عىل املعبد ىف بالد العراق القديم اسم ...........  -٤

عرفت الكتابة ىف العراق باسم الكتابة .........  -٥

كان كبري املعبودات ىف العراق ..........  -٦

من األساطري الدينية ىف العراق قصة ...........  -٧

كانت وحدة الوزن ىف العراق .........  -٨

السؤال الثالث 

ملن تنسب األعامل اآلتية ..؟ملن تنسب األعامل اآلتية ..؟

(.........................................................) شيد حدائق بابل املعلقة.   -١

(..............................................) جعل  مدينة نيينوي عاصمة لآلشوريني.   -٢

 (.......................) ٣-  أسقط الدولة البابلية الثانية وجعل العراق جزًءا من بالد فارس. 

(.........................................................) قىض عىل ثورات اليهود.   -٤

(...................................................) كون جيًشا قويًّا آلشور واحتل بابل.   -٥

(........................................................) شيد معبد مردوخ.   -٦
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السؤال الرابع 

ما املقصود باملفاهيم اآلتية ...؟ ما املقصود باملفاهيم اآلتية ...؟-   -١

التعريف  املفهوم 

األكاديون 

الكتابة املسامرية 

السؤال اخلامس 

بم تفرس ...؟  بم تفرس ...؟  

اهنيار مملكة أكاد.  -١

 .....................................................................................................................................

اهنيار اإلمرباطورية اآلشورية.  -٢

.....................................................................................................................................

أمهية املعابد ىف بالد العراق القديم.  -٣

 .....................................................................................................................................

عرف العراق الزراعة منذ أقدم العصور.  -٤

 .....................................................................................................................................

تنوع فنون العامرة ىف العراق القدمية.  -٥

 .....................................................................................................................................

السؤال السادس 

ما النتائج املرتتبة عىل....؟ما النتائج املرتتبة عىل....؟

تكوين آشور جيًشا وطنًيا قوًيا.  -١

 .....................................................................................................................................

سياسة العنف التى اتبعتها آشور.  -٢

.....................................................................................................................................

ثورة اليهود ضد احلكم البابيل.  -٣

.....................................................................................................................................

سقوط الدولة البابلية الثانية.  -٤

.....................................................................................................................................



السؤال  السابع 

ماذا تقرتح من أجل ....؟ماذا تقرتح من أجل ....؟

زيادة التواصل بني مرص والعراق.  -١

 .....................................................................................................................................

اسرتداد اآلثار العراقية  املرسوقة من اخلارج.  -٢

 .....................................................................................................................................

السؤال الثامن 

ما رأيك ىف مايىل....؟ ما رأيك ىف مايىل....؟ 

أسلوب العنف والتدمري التى تستخدمه الدول القوية ضد الدول التى احتلتها.  -١

.....................................................................................................................................

قوانني محورايب.  -٢

.....................................................................................................................................

السؤال  التاسع 

ماذا تقول لكل من...؟ ماذا تقول لكل من...؟ 

قيام سنحاريب بتدمري بابل وتعمريه مدينة نينوى.  -١

.....................................................................................................................................

استخدام رسجون الثاىن  القوة والعنف الحتالل البالد.  -٢

.....................................................................................................................................

السؤال  العاشر

ما الدروس املستفادة من....؟ ما الدروس املستفادة من....؟ 

قصة الطوفان.  -١

.....................................................................................................................................

التواصل بني احلضارة املرصية القدمية  وحضارة بالد العراق القديم.   -٢

.....................................................................................................................................
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تأمل واستنتجتأمل واستنتج نشاط ١  

أمامك جمموعة من الصور تعرب عن فن العامرة ىف فينيقيا أمامك جمموعة من الصور تعرب عن فن العامرة ىف فينيقيا انسب كل صورة إىل مدينتهاانسب كل صورة إىل مدينتها.

تأمل وحددتأمل وحدد نشاط ٢  

تأمل اخلريطة التى أمامك ثم حدد عليها أهم املدن الفينيقية ىف حوض البحر املتوسط.تأمل اخلريطة التى أمامك ثم حدد عليها أهم املدن الفينيقية ىف حوض البحر املتوسط.

 •.......................................

 •......................................

 •......................................

............................................................................ ......................................

⋲fÉãdG ¢SQódGحضارة فينيقياحضارة فينيقيا

�	



�
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اقرأ وحللاقرأ وحلل نشاط ٣  
 

اقرأ النص التارخيى التاىل ثم أجب: اقرأ النص التارخيى التاىل ثم أجب: 

«يصف هريودوت طريقة جتارة القرطاجيني مع الليبيني  بأسلوب املقايضة بقوله:

"إهنم ينزلون عىل الساحل ويضعون عليه بضاعتهم ثم يعودون إىل سفنهم ويرسلون منها 

. فيأىت األهاىل إىل مكان البضائع ويضعون إىل جانبها الذهب حسب ما يعتقدون أنه  دخاناً

قيمة للبضاعة، ثم ينسحبون إىل مسافة بعيدة، وتتكرر هذه العملية حتى يرىض القرطاجيون 

بالثمن الذي يقدمه الليبيون"،  ثم يضيف هريودوت بأنه مل حيدث غش من اجلانبني، فال 

يقبل  حتى  البضائع  األهايل  ميس  وال  مثًنا،  به  يقنعون  حني  إال  الذهب  القرطاجيون  ميس 

القرطاجيون الذهب.»

ضع عنوانًا للنص  ...................................................................................................  -١

العملة التى تعامل هبا التجار كام جاء ىف الفقرة   ........................................................  -٢

أهم صفات التى جيب أن يتحىل هبا التجار   ...............................................................  -٣

.....................................................................................................................................

اذكر مناذج تارخيية عظيمة عن معامالت التجا ر  ......................................................  -٤

.....................................................................................................................................

ابحث وأكتبابحث وأكتب نشاط ٤  

املدرسة  مكتبة  من  تارخيية  مبصادر  مستعيًنا  قرطاج  حضارة  عن  قصًريا  تارخييًّا  بحًثا  املدرسة اكتب  مكتبة  من  تارخيية  مبصادر  مستعيًنا  قرطاج  حضارة  عن  قصًريا  تارخييًّا  بحًثا  اكتب 

ومواقع اإلنرتنت .ومواقع اإلنرتنت .
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فكر وقررفكر وقرر نشاط ٥  

حدد مدى اتفاقك أو اختالفك مع كل وجهة نظر من وجهات النظر التالية مع تقديم الدليل: حدد مدى اتفاقك أو اختالفك مع كل وجهة نظر من وجهات النظر التالية مع تقديم الدليل: 

الدليل ال أتفق أتفق وجهة النظر 

كانت فينقيا أول أمة بحرية ىف التاريخ .

وصلت سيطرة الفنيقيني إىل جنوب أوربا. 

الظروف هى التى أرغمت الفنيقيني عىل 

االجتاه إىل البحر. 

كانت فينيقيا متثل مركًزا جتاريًّا للبضائع 

العاملية.

إبحث وتعلمإبحث وتعلم نشاط ٦  

 بالتعاون مع زمالئك امجع معلومات وصور عن أشهر اآلثار الفينيقية احلالية ىف لبنان مستعيًنا  بالتعاون مع زمالئك امجع معلومات وصور عن أشهر اآلثار الفينيقية احلالية ىف لبنان مستعيًنا 

مبواقع اإلنرتنت ثم اكتب تقريًرا موجًزا عنها. مبواقع اإلنرتنت ثم اكتب تقريًرا موجًزا عنها. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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(استطاعت فينيقيا احلصول عىل لقب أول أمة بحرية نتيجة استغالل مقدراهتا 

وحسن إدارة مواردها البحرية من أخشاب وموانئ وسواحل وغريها..)

ناقش مع معلمك وزمالئك استغالل مواردنا البحرية من خالل النقاط التالية: 

حتديد ثروات وموارد مرص البحرية.  -١

عرض منوذج لدولة آسيوية استثمرت ثروهتا البحرية .  -٢

مناذج لبعض الدراسات املرصية ىف جمال تطوير واستغالل مواردنا البحرية   -٣

أثر استغالل املوارد البحرية عىل االقتصاد املرصى.     -٤
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"استغالل الموارد البحرية لتحقيق التنمية االقتصادية"

تخيل وعبرتخيل وعبر نشاط ٧  

التى  احلضارة  تلك  مظاهر  عن  انطباعاتك  فام   ..... الفينيقية  احلضارة  فرتة  ىف  عشت  أنك  التى هب  احلضارة  تلك  مظاهر  عن  انطباعاتك  فام   ..... الفينيقية  احلضارة  فرتة  ىف  عشت  أنك  هب 

عشتها آنذاك؟عشتها آنذاك؟

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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التدريبات
السؤال األول 

أكمل العبارات التالية بكلامت مناسبة : أكمل العبارات التالية بكلامت مناسبة : 

١-  من حضارات السورية القدمية ........................ و........................

مركز الزعامة ىف املدن الفينيقية مدينة ........................  -٢

أقامت املدينة الفينيقية   ........................عالقة وثيقة مع مرص.  -٣

تقع قرطاج قرب مدينة ........................ احلالية.  -٤

كان تتكون عنارص احلكم ىف قرطاج من ........................ عنرص.  -٥

من معبودات فينيقيا ........................ رب اخلصب والنامء.  -٦

تشمل الطبقة العليا ىف فينيقيا .........................  -٧

عدد احلروف األبجدية الفينيقية ........................ حرًفا.  -٨

السؤال الثاني 

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحة وعالمة () أمام العبارات الصحيحة وعالمة (✘) أمام العبارت غري الصحيحة مع ذكر السبب) أمام العبارت غري الصحيحة مع ذكر السبب

 (  ) من أشهر موانئ فينيقيا رأس الشمرا.       -١

  (  ) نافست قرطاج املدن الفينفيقية ىف التجارة.      -٢

 (  ) اقترص الوجود الفينيقي عىل رشق البحر املتوسط.      -٣

  (  ) كان نظام احلكم ىف فينيقيا دميقراطًيا إىل حد ما.      -٤

 (  ) كان اهتامم الفينيقيني باألمور السياسية أكرث من األمور االقتصادية.    -٥

 (  ) مل تعرف فينيقيا الدولة املوحدة.        -٦

  (  ) فينيقيا أول دولة عرفت صناعة الزجاج.       -٧

  (  ) انتقلت األبجدية الفينيقية إىل بالد اإلغريق ومنها ألوربا.     -٨

السؤال الثالث 

ما النتائج املرتتبة عىل....؟ ما النتائج املرتتبة عىل....؟ 

املوقع اجلغرايف املتميز لبالد سوريا.   -١

.....................................................................................................................................
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وجود موانئ ملدن فينيقيا.   -٢

.....................................................................................................................................

اكتشاف األبجدية الفينيقية.   -٣

.....................................................................................................................................

السؤال الرابع 

أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية: أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية: 

سامهت الظروف الطبيعية ىف اجتاه الفينيقني نحو البحر.  -١

.....................................................................................................................................

اهتم الفينيقيون بالنواحي االقتصادية.  -٣

.....................................................................................................................................

تفوق الفينيقيون ىف كثري من الصناعات.  -٤

 .....................................................................................................................................

التجارة املورد الرئييس للفينيقيني.  -٥

.....................................................................................................................................

تتشابه الديانة املرصية مع الفينيقية ىف بعض الظواهر.  -٦

.....................................................................................................................................

كان لفينيقيا فضل كبري عىل الثقافة العاملية.  -٧

 .....................................................................................................................................

تفوق الفينيقيون ىف فن النحت.  -٨

 .....................................................................................................................................

السؤال اخلامس

ما املقصود باملفاهيم اآلتية ...؟ما املقصود باملفاهيم اآلتية ...؟

فينيقيا ...................................................................................................................  -١

الصبغة األرجوانية .................................................................................................  -٢



حضارات شبه الجزيرة العربيةحضارات شبه الجزيرة العربية  

خريطة زمنية  ألهم الممالك العربية

مملكة  معين ٦٥٠:١٣٠٠ق.م :  -

دولة سبأ ١١٥:٩٥٠ ق.م  -

دولة حمير ١١٥ق.م :٥٢٥ م  -

مملكة الغساسنة ( بالشام ) ٢٢٠ م إلى ٦٣٨م  -

-  مملكة الحيرة (بالعراق) -٢٦٨م-٦٣٣م  -
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: ≈æeõdG É¡°ù∏°ùàd É k≤ah á«îjQÉàdG çGóMC’G ±ô©J : ∫hC’G QÉ«©ŸG
حيدد اخلصائص الرئيسية حلضارات شبه اجلزيرة العربية .• 
يرتب األحداث التارخيية املرتبطة بحضارات شبه اجلزيرة العربية زمنيًّا.• 

: ≈îjQÉàdG AÉæÑdG äÉ«∏ªY π«∏– : ≈fÉãdG QÉ«©ŸG
حيلل املادة التارخيية املتضمنة ىف اجلداول واألشكال املرتتبطة بحضارات شبه اجلزيرة العربية .• 
يتنبأ بالنتائج التى ترتبت عىل األحداث التارخيية املرتبطة بحضارات شبه اجلزيرة العربية.•   

: á«îjQÉàdG çGóMC’G π«∏–h Ò°ùØJ : ådÉãdG QÉ«©ŸG
يفرس أسباب قيام وسقوط بعض ممالك شبه اجلزيرة العربية. • 
يبدى رأيه حول األحداث التارخيية املرتبطة بحضارات شبه اجلزيرة العربية مدعام باألدلة والرباهني.• 

:≈îjQÉàdG åëÑdG äGQÉ¡e ΩGóîà°SG: ™HGôdG QÉ«©ŸG
يكتب بحثا قصرياً عن األحداث املؤثرة ىف قيام بعض ممالك شبه اجلزيرة العربية. • 

جيمع معلومات من املصادر األولية والثانوية إلثبات صحة أو خطأ بعض األحداث التارخيية .• 

:QGô≤dG PÉîJGh á«îjQÉàdG ÉjÉ°†≤dG π«∏– : ¢ùeÉÿG QÉ«©ŸG
حيلل النتائج املرتتبة عىل بعض األحداث التارخيية ىف حضارات شبه اجلزيرة العربية .• 

»î
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dG :
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fÉã
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Éé

ŸG

:É¡æ«H äÉbÓ©dG Ò°ùØJh ójóëàd á«°ù«FQ á«îjQÉJ Ö≤M ≈a äÉ«°üî°ûdGh çGóMC’G Ö«JôJ:∫hC’G QÉ«©ŸG
يرسم خريطة زمنية توضح ممالك حضارات شبه اجلزيرة العربية من األقدم إىل األحدث.• 

: ájƒfÉãdGh á«dhC’G QOÉ°üŸG Aƒ°V ≈a á«îjQÉàdG ≥FÉ≤◊G ≈°ü≤J:≈fÉãdG QÉ«©ŸG
جيمع معلومات من املصادر األولية والثانوية حول بعض األحداث التارخيية ىف شبه اجلزيرة العربية. • 

: Qƒ°ü©dG ÈY äÉ©ªàéŸG ≈a Ò¨àdG íeÓe º¡a:ådÉãdG QÉ«©ŸG
يفرس فكرة تتابع وتكامل حضارات شبه اجلزيرة العربيةعىل مر العصور.• 

: áØ∏àîŸG Qƒ°ü©dG ÈY á«HÉéj’Gh á«bÓN’Gh á«MhôdG º«≤dÉH ΩÉªàg’G :¢ùeÉÿG QÉ«©ŸG
يقدر عظمة الله ىف توافر املقومات الطبيعية التى ساعدت عىل قيام احلضارات املختلفة. • 
يتخلص بعض القيم التى كانت سائدة ىف حضارات شبه اجلزيرة العربية.•   



دروس الوحدة:

الدرس ا�ول
جولة تاريخية فى حضارات شبه 

الجزيرة العربية

الدرس الثانى
مظاهر الحضارة فى شبه 

الجزيرة العربية

الوحدة اخلامسة

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG äGQÉ¡ŸG

تصميم الخرائط الزمنية .

كتابة البحوث القصيرة .

استخدام المصادر التاريخية.

البحث التاريخى.

تحليل النصوص التاريخية.

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG ÉjÉ°†≤dG

التربية من أجل المواطنة.

حسن استخدام الموارد.

التربية من أجل السالم.

القانون الدولى اإلنسانى.

التواصل الحضارى.

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG º«≤dG

التسامح الدينى.

الحرية.

التعايش مع اآلخر.

اتقان العمل.

األمانة واإلخالص.
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فكر واكتشففكر واكتشف نشاط ١  

اقرأ اخلريطة الزمنية التالية ( ألشهر املاملك العربية)   ثم اكتشف:-اقرأ اخلريطة الزمنية التالية ( ألشهر املاملك العربية)   ثم اكتشف:-

أطول املاملك زمًنا   .................................................................................................  -١

املاملك التي دخلت املسيحية ...................................................................................  -٢

٣-  امللكة التي مجعت بني عرص ما قبل امليالد وامليالدي  ................................................

أي املاملك العربية التي عارصت اإلسالم ودخلته  ......................................................  -٤

ابحث ولخصابحث ولخص نشاط ٢  

اكتب بحًثا تارخيًيا قصًريا عن قصة أصحاب اإلخدود مستعينا مبكتبة املدرسة ومواقع اإلنرتنت اكتب بحًثا تارخيًيا قصًريا عن قصة أصحاب اإلخدود مستعينا مبكتبة املدرسة ومواقع اإلنرتنت 

مبيًنا أثر القصة دينًيا وسياًسيا مبيًنا أثر القصة دينًيا وسياًسيا 

أبحث ولخصأبحث ولخص نشاط ٣  

أبحث وشاهد عرب شبكة اإلنرتنت عن فيلم وثائقي عن اليمنأبحث وشاهد عرب شبكة اإلنرتنت عن فيلم وثائقي عن اليمن "أعظم كنوز سبأ ""أعظم كنوز سبأ "     

ثم خلص أهم األحداث املتضمنة فيه ىف عرشة أسطر.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

٢٢٠٢٢٠م:م:٦٣٨٦٣٨ممم١١٥:٩٥٠١١٥:٩٥٠ ق.م ق.م ١١٥١١٥ق.م:ق.م:٥٢٥٥٢٥م ٢٦٨٢٦٨م:م:٦٣٣٦٣٣م٦٥٠:١٣٠٠٦٥٠:١٣٠٠ ق.م ق.م

مملكة حمير 

مملكة الحيرة 
بالعراق

مملكة الغساسنة 
(بالشام)

مملكة سبأ 

ق. م.ق. م.

مملكة معين 
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

اكتشف وصنفاكتشف وصنف نشاط ٤  

إىل أي املدن واملاملك  تنتمي القبائل اآلتية:إىل أي املدن واملاملك  تنتمي القبائل اآلتية:

املدينة واملاملك املدينة واملاملك القبيلة القبيلة 

...................................................................................األوس واخلزرج 

...................................................................................األزد 

...................................................................................ثقيف 

...................................................................................قريش 

فكر واستنتجفكر واستنتج نشاط ٥  

إليك بعض التواريخ سجل أمهيتها ىف اجلدول التايل :إليك بعض التواريخ سجل أمهيتها ىف اجلدول التايل :

األمهية األمهية التاريخ التاريخ 

.....................................................................................................٥٢٥م 

.....................................................................................................٥٧٥م 

.....................................................................................................٦٢٧م

.....................................................................................................٦٣٣م

.....................................................................................................٦٣٦م
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عبر عن رأيكعبر عن رأيك نشاط ٦  

عرب عن رأيك يف املواقف التارخيية اآلتية   :- عرب عن رأيك يف املواقف التارخيية اآلتية   :- 

قيام امللك ذو نواس بقتل نصاري نجران ( قصة أصحاب األخدود )  -١

.....................................................................................................................................

طلب سيف بن ذي يزن مساندة الفرس لتحرير بلده.  -٢

.....................................................................................................................................

فكر ورتبفكر ورتب نشاط ٧  

ينتمي  التي  الدولة  حدد  ثم   ، احلديث  إىل  القديم  من  التالية  التارخيية  الشخصيات  ترتيب  ينتمي أعد  التي  الدولة  حدد  ثم   ، احلديث  إىل  القديم  من  التالية  التارخيية  الشخصيات  ترتيب  أعد 

إليها وأهم أعامله.إليها وأهم أعامله.

أهم أعامله أهم أعامله الدولة التي ينتمي إليها الدولة التي ينتمي إليها الرتتيبالرتتيبالشخصية التارخيية  الشخصية التارخيية  

أرياط 

جبلة بن اإلهيم 

باذان 

يوسف ذو نواس

بلقيس

فكر ولخصفكر ولخص نشاط ٨  

 خلص قصة سيف بن ذي يزن من خالل املصادر التارخيية. خلص قصة سيف بن ذي يزن من خالل املصادر التارخيية.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

فكر واكتبفكر واكتب نشاط ٩  

اكتب مقاال تارخييًّا عن أشهر املاملك العربية.اكتب مقاال تارخييًّا عن أشهر املاملك العربية.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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التمييز الديني ودورها في انهيار ا�مم

ناقش مع معلمك هذه القضية وذلك من خالل النقاط التالية :

مواقف عن التمييز الديين خالل العصور املختلفة.  -١

أثر انقسام املجتمع الواحد عىل أساس طائفي .  -٢

أثر التمييز الديين يف الوضع السيايس واالجتامعي للدولة.  -٣

وسائل مواجهة التمييز الديين داخل املجتمع .   -٤
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التدريبات
السؤال األول

اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني: اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني: 

اشتهرت بالتجارة البحرية               ( اليمن - احلرية  - الغساسنة - احلجاز).  -١

أقدم ممالك اليمن        ( سبأ - معني - محري - كندة ).  -٢

اهنارت مملكة سبأ يف القرن ق. م          ( األول - الثاين - الثالث - الرابع ).  -٣

حتالفت الغساسنة مع دولة            (اهلند -  الروم - الفرس - مرص).  -٤

تقع احلرية غرب هنر        ( دجلة - العايص -  الفرات - النيل).  -٥

( احلارق الثاين بن جبلة - باذان - أرياط - النعامن بن املنذر ). من أشهر ملوك احلرية    -٦

السؤال الثاني 

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة وعالمة () أمام العبارة الصحيحة وعالمة (✘) امام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب .) امام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب .

(  ) ضمت سبأ معني ملمتلكاهتا عن طريق املصاهرة.     -١

(  ) سيطرت محري عىل سبأ بالقوة.       -٢

(  ) اهنزم يوسف ذو نواس أمام هجامت الفرس.     -٣

(  ) من ممالك الشام مملكة األنباط.       -٤

(  ) نشأت احلرية يف القرن الرابع امليالدي.      -٥

السؤال الثالث 

فرس ما يأيت:فرس ما يأيت:

قيام حضارة اليمن القدمية.  -١

.....................................................................................................................................

اهنيار مملكة سبأ.  -٢

.....................................................................................................................................

ُسميت الطائف هبذا االسم.  -٣

.....................................................................................................................................

شهرة مدينة مكة.  -٤

.....................................................................................................................................
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السؤال الرابع 

ما النتائج املرتتبة عىل...؟ ما النتائج املرتتبة عىل...؟ 

املوقع اجلغرايف لليمن  .............................................................................................  -١

اهنيار سد مأرب  .....................................................................................................  -٢

اضطهاد ذى نواس لنصارى نجران  ..........................................................................  -٣

٤-  استعانة سيف بن ذي يزن بالفرس  ..........................................................................

السؤال اخلامس 

ماذا حيدث إذا مل ...؟ ماذا حيدث إذا مل ...؟ 

يدخل باذان اإلسالم  ..............................................................................................  -١

يضطهد ذو نواس نصارى نجران  ............................................................................  -٢

السؤال السادس

قارن بني: قارن بني: 

مملكة سبأ - احلرية - الغساسنة من خالل اجلدول التايل:

 الغساسنة  الغساسنة احلرية احلرية سبأ سبأ أوجه املقارنة أوجه املقارنة 

املوقع 

العاصمة 

النشاط االقتصادي

تاريخ السقوط

  á«Hô©dG Iôjõ÷G ¬Ñ°T äGQÉ°†M         á°ùeÉÿG IóMƒdG
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∫hC’G ¢SQódG
مظاهر الحضارة فى شبه الجزيرة العربيةمظاهر الحضارة فى شبه الجزيرة العربية   ⋲fÉãdG ¢SQódG

الحظ وحددالحظ وحدد نشاط ١  

الحظ اخلريطة التي أمامك وحدد عليها :-الحظ اخلريطة التي أمامك وحدد عليها :-

أهم ممالك العرب.  -١

............................................

أهم مناطق القبائل.  -٢

............................................

مناطق النفوذ الفاريس   -٣

الساساين يف بالد العرب.

............................................

مناطق النفوذ البيزنطي   -٤

الروماين يف بالد العرب.

............................................

ناقش وحللناقش وحلل نشاط ٢  

اقرأ اآليات القرآنية ثم أجب :اقرأ اآليات القرآنية ثم أجب :

قال الله تعايل  عىل لسان ملكة سبأ قال الله تعايل  عىل لسان ملكة سبأ 

ما أهم مؤسسات دولة سبأ؟ ................................................................  •

إىل نظام احلكم تنتمي إليه سبأ؟ ...........................................................  •

سورة (النمل ٢٩ - ٣٤)
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ما الصفة التي أعجبتك يف ملكة سبأ؟ .......................................................................  •

ما الدرس املستفاد من اآلية؟ ....................................................................................  •

صورة وتعليقصورة وتعليق نشاط ٣  

الحظ الصور واآلثار التالية ثم حدد اسم األثر والبلد واحلضارة التى ينتمى إليها  وعلق عليه الحظ الصور واآلثار التالية ثم حدد اسم األثر والبلد واحلضارة التى ينتمى إليها  وعلق عليه 

بأسلوبك؟بأسلوبك؟

التعليقالبلد - احلضارةاسم األثر

 

 

ابحث ودللابحث ودلل  نشاط ٤  

من خالل املصادر التارخيية أثبت صحة أو خطأ أن املجتمع العريب يف شبه اجلزيرة العربية من خالل املصادر التارخيية أثبت صحة أو خطأ أن املجتمع العريب يف شبه اجلزيرة العربية 

كان منفتحا ثقافيا عىل احلضارات املختلفة.كان منفتحا ثقافيا عىل احلضارات املختلفة.

.....................................................................................................................................

.......................

.......................

.......................

.......................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

تعاون وصممتعاون وصمم نشاط ٥  

تعاون مع زمالئك ومعلمك وصمم شعار يعرب عن حلف الفضول يف املربع التايل تعاون مع زمالئك ومعلمك وصمم شعار يعرب عن حلف الفضول يف املربع التايل 
 

فكر واكتبفكر واكتب نشاط ٦  

اكتب بحًثا تارخييًّا قصًريا عن حضارة األنباط مستعيًنا مبصادر تارخيية من مكتبة املدرسة اكتب بحًثا تارخييًّا قصًريا عن حضارة األنباط مستعيًنا مبصادر تارخيية من مكتبة املدرسة 

ومواقع اإلنرتنت.ومواقع اإلنرتنت.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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التدريبات
السؤال األول 

أكمل العبارات اآلتية بكلمة مناسبة: أكمل العبارات اآلتية بكلمة مناسبة: 

وحدة النظام السيايس يف القبيلة ...............................................................................  -١

يطلق عىل الفرد الذي يطرد من القبيلة اسم ................................................................  -٢

يطلق عىل حاكم اإلقليم يف بعض ممالك اليمن اسم ......................................................  -٣

من معارك الغساسنة يف مواجهة احلرية معركة ............................................................  -٤

من أشهر املعبودات الوثنية يف بالد العرب ...............................و................................  -٥

من أسواق العرب يف ُعامن سوق ...............................................................................  -٦

من أشهر أطباء العرب قدميًا .....................................و..............................................  -٧

من معابد قصور احلرية قرص.....................................................................................  -٨

من أشهر ملوك تدمر امللكة ....................................................................................  -٩

المرأة العربية ودورها في المجتمع 

ناقش مع معلمك وزمالئك القضية من خالل النقاط التالية: 

موقف العرب يف العصور القدمية من املرأة.  -١

مظاهر تأثري بعض النساء يف التاريخ العريب قدمًيا وحديًثا.  -٢

اختالف نظرة العرب للمرأة عنها يف املجتمع الغريب.  -٣

العادات املوروثة لنظرة املجتمع للمرأة.  -٤

التوازن بني حتقيق متكني املرأة يف املجتمع واحلفاظ عىل طبيعة األرسة   -٥

العربية.

شة
اق

من
 لل

ية
ض

ق
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السؤال الثاني 

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحة وعالمة () أمام العبارات الصحيحة وعالمة (✘) امام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب: ) امام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب: 

(  ) رباط القبيلة قائم عىل املصلحة املشرتكة.       -١

(  ) يشارك املجتمع يف املاملك  العربية يف املجلس العام الذي يسن القوانني.   -٢

(  ) كانت حرفة الرعي هي احلرفة األساسية يف معظم بالد العرب.    -٣

(  ) كانت جتارة العرب تصل حتى الصني وأوربا.      -٤

(  ) من أشهر قالع احلرية قلعة القسطل.       -٥

(  ) احرتم العرب حقوق العبيد وعاملوهم معاملة طيبة.     -٦

السؤال الثالث 

أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية: أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية: 

مل يكن للعرب دين واحد .......................................................................................  -١

اختلفت ملكية األرض يف بالد العرب من مكان آلخر ................................................  -٢

برع العرب يف فن النحت ........................................................................................  -٣

كان املجتمع العريب القديم جمتمًعا طبقيًّا ...................................................................  -٤

مل تكن بالد العرب منغلقة عىل نفسها .......................................................................  -٥

كانت احلرية مهزة الوصل بني العرب والفرس .............................................................  -٦

السؤال الرابع 

بم تفرس العبارات التالية ...؟ بم تفرس العبارات التالية ...؟ 

كانت الصناعة نادرة وحمدودة يف بالد العرب .............................................................  -١

٢-  ازدهرت التجارة يف شبه اجلزيرة العربية  ..................................................................

كانت ملكة شهرة جتارية كبرية  ...............................................................................  -٣

قيام احلروب بني القابائل العربية ألسباب متعددة   ....................................................  -٤

كانت املرأة العربية تتحمل كثًريا من املسئولية .........................................................  -٥

            ⋲fÉãdG ¢SQódG 
 ¬Ñ°T ⋲a IQÉ°†◊G ôgÉ¶e

  á«Hô©dG Iôjõ÷G
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السؤال اخلامس 

ما النتائج التي ترتبت عىل....؟ ما النتائج التي ترتبت عىل....؟ 

رفض هانئ بن مسعود رد ودائع النعامن بن املنذر مللك الفرس.  -١

.....................................................................................................................................

اضطهاد الرومان لليهود يف بالد الشام.  -٢

.....................................................................................................................................

ندرة األمطار يف معظم املناطق العربية.  -٣

.....................................................................................................................................

املوقع املتميز لبالد العرب .  -٤

.....................................................................................................................................

حماولة إهانة امللك عمرو بن هند للشاعر عمرو بن كلثوم وأمه ...................................  -٥

.....................................................................................................................................

السؤال السادس 

ما العالقة بني ...؟ما العالقة بني ...؟

التجارة العربية وازدهار الثقافة ...............................................................................  -١

موقع العرب والتواصل احلضاري ..............................................................................  -٢

السؤال السابع 

ما رأيك يف ...؟ما رأيك يف ...؟

حلف الفضول  ......................................................................................................  -١

تفضيل العرب للبنني عىل البنات   .............................................................................  -٢

التحالفات العربية مع الفرس والروم ........................................................................  -٣

���
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السؤال الثامن 

قارن بني:قارن بني:

١- امللك العريب وشيخ القبيلة من حيث طريقة االختيار وواجباته ىف اجلدول التاىل:

امللك شيخ القبيلة أوجه املقارنة 

طريقة االختيار

الواجبات

٢- ممالك الشامل وممالك اجلنوب من حيث النشاط والعالقات اخلارجية:

ممالك اجلنوب ممالك الشامل أوجه املقارنة 

النشاط 

العالقات اخلارجية 

السؤال التاسع 

ما الدروس املستفادة من...؟ ما الدروس املستفادة من...؟ 

موقعة ذي قار .  -١

.....................................................................................................................................

قيام أحالف لنرصة املظلوم.   -٢

.....................................................................................................................................

السؤال العاشر 

ما املقصود باملفاهيم اآلتية ....؟ما املقصود باملفاهيم اآلتية ....؟

املقصود املفهوم 

القبيلة 

احلنيفية 

خط املسند

علم األنواء 

املدينة الوردية 

            ⋲fÉãdG ¢SQódG 
 ¬Ñ°T ⋲a IQÉ°†◊G ôgÉ¶e

  á«Hô©dG Iôjõ÷G
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املعيار األول: تعرف األحداث التارخيية وفقا لتسلسلها الزمىن.
حيدد اخلصائص الرئيسة للحضارة اليونانية والرومانية القدمية.•  

  يتعرف مالمح احلياة املختلفة ىف احلضارة اليونانية والرومانية القدمية.•

يصف أهم األحداث التارخيية املرتبطة باحلضارة اليونانية والرومانية وفًقا لتسلسلها الزمىن.•  
حيدد دور بعض الشخصيات التارخيية التى سامهت ىف بناء احلضارة اليونانية والرومانية.•  

املعيار الثاىن : حتليل عمليات البناء التارخيى :
حيلل تأثري العوامل اجلغرافية ىف تشكيل احلضارة اليونانية والرومانية القدمية.•  
يفرس املادة التارخيية املتضمنة ىف اخلرائط واألشكال املرتبطة باحلضارة اليونانية والرومانية.•  

يربط بني احلياة االقتصادية والسياسية واالجتامعية ىف احلضارة اليونانية والرومانية القدمية•  

املعيار الثالث : تفسري وحتليل األحداث التارخيية :

  يفرس أسباب قيام بعض الدول وعوامل سقوط دول أخرى ىف احلضارة اليونانية والرومانية القدمية.•

يبدى رأيه حول بعض األحداث التارخيية ذات الصلة باحلضارة اليونانية والرومانية القدمية، •  
مدعًام، باإلدلة التارخيية.
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املعيار األول:ترتيب األحداث والشخصيات ىف حقب تارخيية رئيسية؛ لتحديد وتفسري العالقات بينها:

يرسم خريطة زمنية توضح أهم األحداث التارخيية  اليونانية والرومانية من األقدم إىل األحدث.•  

املعيار الثالث:فهم مالمح التغري ىف املجتمعات عرب العصور :
حيدد الطابع املميز للحضارة اليونانية والرومانية القدمية.•  

يفرس املظاهر والتغريات (السياسية واالقتصادية واالجتامعية والفكرية والثقافية املرتبطة  •  
باحلضارة اليونانية والرومانية القدمية.  

املعيار اخلامس: االهتامم بالقيم الروحية واألخالقية واإلجيابية عرب العصور املختلفة :

يستخلص بعض القيم الروحية واألخالقية التى سادت احلضارة اليونانية والرومانية، ويطبقها ىف  •  
مواقف حياتية.  

يقدر عظمة الله ىف توافر املقومات الطبيعية التى ساعدت عىل قيام احلضارة اليونانية والرومانية.•  



الوحدة الثالثة

الدرس ا�ولدروس الوحدة:
الحضارة اليونانية " ا�غريقية 

رائدة الفكر والثقافة الغربية

الدرس الرابع
 مصر تحت اختالل الرومان

الدرس الثالث
الحضارة الرومانية

الدرس الثانى
مصر تحت احتالل البطالمة

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG äGQÉ¡ŸG

تحليل النصوص التاريخية.

ترتيب األحداث التاريخية .

مهارات التفكير الناقد.

مهارات اتخاذ القرار.

تحليل الرسوم والنقوش.

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG ÉjÉ°†≤dG

التربية من أجل المواطنة

التواصل الحضارى .

الوعي األثرى.

الديمقراطية.

الوحدة الوطنية.

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG º«≤dG

التعايش مع اآلخر .

التسامح الديني.

تقدير العلم والعلماء.

االنتماء.

احترام العمل.
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∫hC’G ¢SQódG¢SQódG" الحضارة اليونانية " ا�غريقية "الحضارة اليونانية " ا�غريقية

تأمل واستنتج:تأمل واستنتج: نشاط ١  

بالتعاون مع زمالئك تأمل اخلريطة املقابلة، ثم استنتج :بالتعاون مع زمالئك تأمل اخلريطة املقابلة، ثم استنتج :

حدد اتساع اإلمرباطورية اليونانية ىف عرص اإلسكندر األكرب• 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

معامل اليونان السياحية.• 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

أهم اجلزر التى ربطت بني احلضارات الرشقية واليونانية • 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................



���

∫hC’G ¢SQódG

اقرأ واستخلصاقرأ واستخلص نشاط ٢  

اقرأ الفقرة التالية ثم استخلص ما يىل: اقرأ الفقرة التالية ثم استخلص ما يىل: 

( قامت احلياة السياسية ىف إسربطة عىل النظام العسكرى الصارم، ومن خالله متكنت 

َة قرنني من الزمان، حتي سقطت ىف القرن الرابع  إسربطة من السيطرة عىل بالد اإلغريق.مدَّ

ق.م عىل يد مقدونيا )

احلقائق التارخيية الواردة ىف النص تتمثل ىف  ...............................................................  •

املفاهيم الورادة بالنص مفهوم  .................................................................................  •

من النتائج املرتتبة عىل الرتبية العسكرية  .................................................................  •

اكتب بحًثااكتب بحًثا نشاط ٣  

عىل  جييب  الترشيعية:   اإلصالحات  عن  تارخييًّا  بحًثا  اكتب  التارخيية  باملراجع  عىل مستعينا  جييب  الترشيعية:   اإلصالحات  عن  تارخييًّا  بحًثا  اكتب  التارخيية  باملراجع  مستعينا 

التساؤالت التالية التساؤالت التالية 

ما أسباب ظهور الترشيعات ىف أثينا ؟  •

ما أهم مناذج اإلصالحات الترشيعية؟  •

ما موقف الشعب من هذه الترشيعات؟  •

ما مدى حتقيق هذه الترشيعات للعدالة ىف املجتمع ؟  •
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عبر عن رأيكعبر عن رأيك نشاط ٤  

عرب عن رأيك جتاه األقوال التالية: عرب عن رأيك جتاه األقوال التالية: 

"القصاص من القتلة بال حماكمة"  ............................................................................    •

"إن من الصعب عىل من يقوم باألعامل العظيمة أن يرىض اجلميع"  ...............................  •

"عد بدرعك أو حمموًال عليه"  ..................................................................................  •

"العامل وطن واحد"  ...............................................................................................  •

فكر وعبرفكر وعبر نشاط ٥  

أمامك صور لشخصيات يونانية تعرفها، وعلق عليها بأسلوبك:أمامك صور لشخصيات يونانية تعرفها، وعلق عليها بأسلوبك:

.............................      ...............................  ............................      .............................

............................       ...............................  ............................       ............................

اجمع وصنفاجمع وصنف نشاط ٦  

امجع معلومات عن األدب ىف اليونان القدمية من املصادر التارخيية، ثم صنفها إىل:-امجع معلومات عن األدب ىف اليونان القدمية من املصادر التارخيية، ثم صنفها إىل:-

( الروايات اليونانية -  الشعر الغناىئ – األساطري – املالحم – املرسحيات )( الروايات اليونانية -  الشعر الغناىئ – األساطري – املالحم – املرسحيات )
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صم ألبوم مصورصم ألبوم مصور نشاط ٧  

صمم ألبوم مصور عن احلياة الفنية ىف بالد اليونان.مستعيًنا مبواقع اإلنرتنت 

صمم مجلةصمم مجلة نشاط ٨  

تعاون مع زمالئك ىف تصميم وإعداد جملة للفصل عن األلعاب األوملبيية تتضمن "تارخيها، وأهم تعاون مع زمالئك ىف تصميم وإعداد جملة للفصل عن األلعاب األوملبيية تتضمن "تارخيها، وأهم 

البطوالت التى حصلت عليها مرص، وصور ألبطال مرص ىف مجيع األلعاب".البطوالت التى حصلت عليها مرص، وصور ألبطال مرص ىف مجيع األلعاب".

رتت إل ع رتتو إل ع و ن يو بال ىف ي ي ن نر يو بال ىف ي ي ن ر

شة
اق

من
 لل

ية
ض

ق

الممارسة الديمقراطية

(أبدعت أثينا نظام الدميقراطية، وأقام العامل جمالس ونظم سياسية تطورت عرب 

العصور من أجل الوصول إىل أفضل الطرق ملامرسة الدميقراطية   )

ناقش مع معلمك وزمالئك قضية ممارسة الدميقراطية من خالل النقاط التالية:-

طرح النامذج املختلفة للنظم السياسية املوجود ىف العامل حاليًّا.  -١

أفضل النظم التى تناسب طبيعة الشعب املرصى "من وجهة نظرك".     -٢

عمل استبيان ىف الفصل ملعرفة نظرة الطلبة إىل ممارسة الدميقراطية.  -٣

التخطيط لعقد ندوة ملعاجلة القصور ىف نتائج االستبيان بالنسبة للمامرسة   -٤

الدميقراطية.
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التدريبات
السؤال األول 

اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني: اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني: 

كانت معرب التواصل احلضارى بني مرص واليونان كل من   -١

              ( طروادة وقربص – أثينا وكريت – قربص وكريت – إسربطة ومقدونيا )

ظهرت ىف اجلنوب الرشقي من بالد اليونان حضارة   -٢

              ( طروادة – أثينا – إسربطة الكوكالديس )

تقع طروادة بالقرب من مضيق       ( الدردنيل - البسفور- جبل طارق – هرمز )  -٣

حمور احلياة  ىف إسربطة              ( الرشطة -  امللكان – جملس الشيوخ – اجليش )  -٤

وصفت ترشيعاته بالدموية           ( سولون – داركون – بركليس – فليب املقدوىن )  -٥

بلغت الدميقراطية ذروهتا ىف أثينا ىف عهد     ( سولون – بركليس – داركون –اإلسكندر )  -٦

كان كبري األهلة ىف أثينا املعبود              ( آمون – زيوس – رسابيس – جوبيرت )  -٧

أطلق العرب اسم املعلم األول عىل الفيلسوف   ( أرسطو – الفاراىب – أفالطون – سقراط)  -٨

من أشهر أطباء اإلغريق                ( هريدوت – بولينيوس – أبوقراط – إميحوتب )  -٩

السؤال الثاني

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحة، وعالمة () أمام العبارات الصحيحة، وعالمة (✘) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب: ) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب: 

(        ) هامجت بالد اليونان قبائل جاءت من وسط أوربا تسمى اهلكسوس.   -١

 (        ) ينتخب أعضاء جملس الشيوخ مدى احلياة ىف إسربطة.   -٢

 (        ) يرى البعض أن ترشيعات داركون كانت دموية.   -٣

 (        ) يدعو أفالطون إىل حتقيق التوازن بني املساملة والعنف.   -٤

(        ) كانت األرض ىف اليونان ملك للحاكم.   -٥

(        ) مل تعرف اليونان الوحدة إال عىل يد فليب املقدوىن.   -٦

 (        ) كان الدين هو القاسم املشرتك بني املدن اليونانية.   -٧

(        ) تقوم فلسفة سقراط عىل الفكر التارخيى.   -٨
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السؤال الثالث 

ملن تنسب األعامل التالية......؟ملن تنسب األعامل التالية......؟

(                                         ) انضم إىل العامة وقام بإصالحات اقتصادية وترشيعية ىف أثينا.    -١

 (                                         ) فرض حكمه عىل بالد اليونان حتت قيادة واحدة.   -٢

(                                         ) أسس مدرسة تعتمد عىل التفكري التارخيى وعلم األحياء.   -٣

(                                         ) صاحب ملحمة اإللياذة واألوديسية.   -٤

(                                         ) عميد النحاتني ىف اليونان وصاحب متثال فيدياس.   -٥

السؤال الرابع 

فرس ما يأيت:فرس ما يأيت:

١-  سميت حضارة كريت باحلضارة املينوية  ................................................................

.....................................................................................................................................

كانت الدميقراطية ىف أثينا ناقصة  ............................................................................  -٢

....................................................................................................................................

٣-  برع اليونانيون ىف صناعة السفن  .............................................................................

....................................................................................................................................

تسميت األلعاب األوملبية هبذا االسم  .......................................................................  -٤

....................................................................................................................................

يعد متثال زيوس إحدى عجائب الدنيا السبع  ............................................................  -٥

....................................................................................................................................

السؤال اخلامس 

أثبت باألدلة صحة العبارات التالية: أثبت باألدلة صحة العبارات التالية: 

أتاحت  احلياة الدميقراطية ىف أثينا حرية الفكر واإلبداع.  -١

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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تعترب الفلسفة اليونانية من أعظم ما تركه اإلغريق للفكر اإلنساىن.  -٢

 ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ظهور مؤرخني كبار كتبوا تاريخ اإلغريق.  -٣

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

يتميز الرتاث األدىب اليوناىن بالرثاء والتنوع.  -٤

....................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................

تعترب املعابد من أهم مظاهر النشاط املعامرى اإلغريقى.  -٥

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

السؤال السادس 

ما النتائج املرتتبة عىل .........؟ما النتائج املرتتبة عىل .........؟

إرشاف طروادة عىل مضيق الدردنيل  .......................................................................  -١

سيطرة النظام األرستقراطى عىل احلكم ىف أثينا  ..........................................................  -٢

سيطرة روح الدميقراطية عىل احلياة ىف أثينا  ...............................................................  -٣

قيام حروب البيلوبونييز ٤٤١ ق.م ...........................................................................  -٤

تنوع املناخ ىف أثينا  ................................................................................................  -٥

السؤال السابع 

قارن بني:-قارن بني:-

األدب املرصى القديم واألدب اليوناىن من حيث أهم مظاهره.  -١

مظاهر األدب اليوناىن مظاهر األدب املرصى القديم 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
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صادرات مرص القدمية وصادرات اليونان.  -٢

صادرات اليونان صادرات مرص القدمية 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

إسربطة وأثينا    -٣

أثينا  إسربطة أوجه املقارنة 

املوقع 

أسلوب الرتبية

نظام احلكم

السؤال الثامن 

ما العالقة بني كل من ...؟ ما العالقة بني كل من ...؟ 

احلرية واإلبداع  احلضارى.  •

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

سقوط إسربطة والرتبية العسكرية.  •

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

الطبقة األرستقراطية وانتشار الفقر.  •

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

السؤال التاسع 

اكتب تاريخ األحداث التارخيية التالية ثم أعد ترتيبها من القديم إىل احلديث ىف اجلدول التاىل:-اكتب تاريخ األحداث التارخيية التالية ثم أعد ترتيبها من القديم إىل احلديث ىف اجلدول التاىل:-

إعادة الرتتيبتاريخ احلدث احلدث التارخيى 

تشييد معبد البارثينون 

حرب البيلو بونيز 

ترشيعات سولون 
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اقرأاقرأ واستنتج واستنتج نشاط ١  

اقرأ الفقرة التالية واستنتج :-اقرأ الفقرة التالية واستنتج :-

صمم إعالن صمم إعالن  نشاط ٢  

صمم برومو (إعالن دعاية) عن اإلسكندرية، يشمل «تارخيها، ومناطقها األثرية والسياحية». صمم برومو (إعالن دعاية) عن اإلسكندرية، يشمل «تارخيها، ومناطقها األثرية والسياحية». 

مصر تحت احتالل البطالمةمصر تحت احتالل البطالمة

 ... Iô≤ØdG CGôbCG ... Iô≤ØdG CGôbCG
ما مظاهر سعى البطالمة لصبغ   -١

مصر بالثقافة اليونانية؟ 

...............................................
.........

 قبل المصريين محاولة البطالمة  
هل  -٢

التقرب إليهم ؟ برهن عن ذلك؟

...............................................
.........

ما مظاهر سيطرة األجانب على   -٣

الوضع االقتصادى فى مصر زمن 

البطالمة ؟

...............................................
.........

من وجهة نظرك متى ينجح المحتل   -٤

فى تحقيق أهدافه ؟

...............................................
.........

كان الهدف الذى يرمى إليه بطلميوس األول 
هو إقامة دولة تستند على أسس شرقية 

مع إطفاء الصبغة اليونانية عليها، فحرصوا 
على الظهور أمام رعاياهم من املصريني 
فى مظهر احلكام الوطنيني، وفي الوقت 

نفسه فتحوا أبواب البالد على مصراعيها أمام 
األجانب، وعلى وجه اخلصوص اليونانيني.
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تأمل وحددتأمل وحدد نشاط ٣  

تأمل خريطة اإلسكندرية القدمية التالية، ثم حدد:تأمل خريطة اإلسكندرية القدمية التالية، ثم حدد:

اسم القرية التى بىن عليها املدينة .........................................................  •

موانئ اإلسكندرية القدمية  ...............................................................  •

أشهر القصور اليونانية هبا .................................................................  •

مكان مكتبة اإلسكندرية ................................................................  •

أهم األحياء هبا ............................................................................  •

عبر عن رأيك:عبر عن رأيك: نشاط ٤  

قارن بني وجهات نظر املؤرخني والشعراء واألدباء املختلفة حول شخصية امللكة كليوباترا، قارن بني وجهات نظر املؤرخني والشعراء واألدباء املختلفة حول شخصية امللكة كليوباترا، 

ثم إبدى وجهة نظرك اخلاصة. ثم إبدى وجهة نظرك اخلاصة. 
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اكتب مقالةاكتب مقالة نشاط ٥  

اكتب مقالة ىف جملة الفصل بعنوان ( الشعب املرصى ىف مواجهة البطاملة ).اكتب مقالة ىف جملة الفصل بعنوان ( الشعب املرصى ىف مواجهة البطاملة ).

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

خطط ندوةخطط ندوة نشاط ٦  

خطط مع معلمك وزمالئك لعقد ندوة  عن (انقاذ معابد فيلة األثرية بعد بناء السد العاىل) خطط مع معلمك وزمالئك لعقد ندوة  عن (انقاذ معابد فيلة األثرية بعد بناء السد العاىل) 

موضًحا:-موضًحا:-

١- حماور الندوة - حماور الندوة 

٢- التساؤالت التى يتم طرحها- التساؤالت التى يتم طرحها

٣- الوسائل واملصادر واألساليب املستخدمة أثناء الندوة.- الوسائل واملصادر واألساليب املستخدمة أثناء الندوة.

٤- الشخصية التى سيتم استضافتها.  - الشخصية التى سيتم استضافتها.  

٥- اكتب تقريًرا يلخص ما دار أثناء الندوة.- اكتب تقريًرا يلخص ما دار أثناء الندوة.

تخيل وصفتخيل وصف نشاط ٧  

ختيل أنك أميًنا ملكتبة اإلسكندرية التى أنشأها البطاملة، صف لنا املكتبة، وأهم ما حتتويه من ختيل أنك أميًنا ملكتبة اإلسكندرية التى أنشأها البطاملة، صف لنا املكتبة، وأهم ما حتتويه من 

كتب، وأهم الزائرين املرتددين عليها (مستعيًنا بشبكة اإلنرتنت).كتب، وأهم الزائرين املرتددين عليها (مستعيًنا بشبكة اإلنرتنت).
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اكتب مذكراتكاكتب مذكراتك نشاط ٨  

ختيل أنك مؤرخ ىف العرص اليوناىن: ماذا كنت ستكتب ىف مذكراتك التارخيية؟ختيل أنك مؤرخ ىف العرص اليوناىن: ماذا كنت ستكتب ىف مذكراتك التارخيية؟

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

فكر واستنتجفكر واستنتج نشاط ٩  

(يدعي املحتل دامئًا أنه قادم  لنرش الثقافة، وإقامة العدل، وتشيد املصانع ىف مستعمراته 

وإنقاذها من اجلهل والتخلف )

عىل ضوء العبارة السابقة أجب: عىل ضوء العبارة السابقة أجب: 

مار أيك ىف هذا االدعاء؟  ..................................................................  -١

ملاذا يغزو املحتل البالد؟  ..................................................................  -٢

ماذا ترك لنا املحتل اليوناين؟  ..............................................................  -٣

أعط منوذًجا ىف العرص احلديث لسياسة حمتل أجنبى إلحدى البالد العربية  -٤

....................................................................................................................................

برهن ودللبرهن ودلل نشاط ١٠  

من خالل املصادر التارخيية أثبت صحة أو خطأ العبارة التالية :من خالل املصادر التارخيية أثبت صحة أو خطأ العبارة التالية :

(يستسلم املرصيون ألى حمتل غاٍز )(يستسلم املرصيون ألى حمتل غاٍز )

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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التدريبات
السؤال األول 

اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني:-اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني:-

أقام اإلسكندر األكرب مدينته اجلديدة ىف مرص مكان قرية:   -١

             ( فاروس – راقودة – طيبة – منف )

بعد وفاة اإلسكندر اجتمع قادة جيشه ىف مدينة:  -٢

                  ( دهلي – فارس -  بابل -  أشور )

لقب بلقب "الصالح" امللك بطلميوس:  -٣

            ( األول –  الثاىن –  الثالث -  الرابع )

بدأت مرحلة تدهو دولة البطاملة بعد أن تويل احلكم بطلميوس:  -٤

              ( األول –  الثاىن –  الثالث -   الرابع )

من املعابد التى أنشأها البطاملة ىف مرص معبد:  -٥

                ( الكرنك – األقرص -  إدفو – الرمسيوم )

أصبحت  أكرب موانئ العامل ىف عرص البطاملة مدينة:  -٦

             ( دمياط -  اإلسكندرية – نقراطيس – بطلميس )

قيمة العلم والعلماء

ناقش معلمك وزمالئك هذه القضية من خالل النقاط التالية:

دور العلامء ىف هنضة األمة.  -١

وسائل اهتامم الدولة واملجتمع بالعلامء.  -٢

اخرت منوذج من العلامء وحتدث لزمالئك عنه.  -٣

ن أرشيًفا من املعلومات املصورة عن علامء مرص البارزين. كوِّ  -٤

دور الدولة جتاه هؤالء العلامء.  - ٥
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شارك املرصيون البطاملة٢١٧ ق.م ىف معركة:  -٧

          ( أكتيوم البحرية – رفح  -  البيلوبونييز – طروادة )

من علامء الرياضيات الذين تعلموا ىف مدرسة اإلسكندرية:  -٨

                   ( إقليدس -  فيثاغورث –مانيوتون – هريدوت )

السؤال الثاني

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة () أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (✔) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب ) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب 

(          ) توىف اإلسكندر وعمره ثالثون سنة.      -١

 (          ) آخر حكام البطاملة العظام بطلميوس اخلامس.     -٢

 (          ) كان للمرصيني إقطاعات عسكرية ىف عهد البطاملة.    -٣

 (          ) طبق البطاملة االحتكار عىل كل حمالت االقتصاد ىف مرص.    -٤

 (          ) كان البطاملة يتعاملون مع املرصيني بالتعايل.     -٥

(          ) أقام بطلميوس الثاىن حديقة حيوان باإلسكندرية.    -٦

 (          ) يطلق عىل األدب اليوناىن اسم األدب السكندرى.     -٧

السؤال الثالث 

فرس ما يأىت:-فرس ما يأىت:-

إنشاء مدينة اإلسكندرية   ......................................................................................  -١

.....................................................................................................................................

لقب بطلميوس الثالث بلقب الصالح   .......................................................................   -٢

.....................................................................................................................................

اهنارت البالد اقتصاديًّا بعد بطلميوس الرابع   .............................................................  -٣

.....................................................................................................................................

إقبال املرصيون عىل تعلم اللغة اليونانية   ..................................................................  -٤

.....................................................................................................................................

اهتامم البطاملة بالتجارة ىف مرص   .............................................................................  -٥

.....................................................................................................................................



السؤال الرابع 

ما النتائج املرتتبة عىل....؟ ما النتائج املرتتبة عىل....؟ 

............................................................................ وفاة اإلسكندر األكرب    -١

............................................................................ معركة أكتيوم البحرية ٣١ ق.م.   -٢

............................................................................ إنشاء مكتبة اإلسكندرية    -٣

............................................................................ معركة رفح  ٢١٧ ق.م.    -٢

السؤا ل اخلامس 

أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية:أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية:

 ............................... استطاع اإلسكندر بذكائه إرضاء الشعب خوًفا من الثورة عليه   -١

حكم البطاملة مرص حكًام مطلًقا   ...........................................................................  -٢

اهتامم البطاملة بالزراعة   ........................................................................................  -٣

أدرك البطاملة أمهية الدين لدى الشعب املرصى   ........................................................  -٤

تأثر اإلغريق باملعبودات املرصية   ..........................................................................  -٥

السؤال السادس 

ما مقرتحاتك من أجل ......؟ما مقرتحاتك من أجل ......؟

احلفاظ عىل اهلوية املرصية ىف ظل ثورة االتصاالت مع االنفتاح عىل اآلخرين.   -١

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

السؤال السابع 

ما رأيك ىف......؟ما رأيك ىف......؟

شخصية امللكة كليوباترا   ......................................................................................  -١

سيطرة الدولة عىل كل مناحى احلياة االقتصادية  ........................................................  -٢

السؤال الثامن 

رتب األحداث التارخيية اآلتية من األقدم إىل األحدث:رتب األحداث التارخيية اآلتية من األقدم إىل األحدث:

(معركة رفح -  معركة أكتيوم البحرية – دخول اإلسكندر مرص – إنشاء مدينة اإلسكندرية). 

.....................................................................................................................................
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الحضارة الرومانيةالحضارة الرومانية ådÉãdG ¢SQódG

��	

اقرأ واستنتجاقرأ واستنتج نشاط ١  

اقرأ القصة التالية، ثم استنتج:اقرأ القصة التالية، ثم استنتج:

قصة روماقصة روما

تأسست روما ٧٥٣ق.م، ودخلت ىف حروب مع جرياهنا، واستولت عىل قرطاجة وممتلكاهتا 

مع  حروب  ىف  دخلت  ثم  عام،  مائة  استمرت  معارك  بعد  ١٤٦ق.م.  إفريقيا  غرب  شامل 

إىل  روما  توجهت  وبعدها  رومانية،  والية  اليونان  ق.م.فأصبحت   ١٤٥ وهزمتها  مقدونيا 

الرشق فاستولت عىل سوريا ٦٨ ق.م. ثم اجتهت إىل مرص واستولت عليها بعد معركة أكتيوم 

وبدأ  املتوسط  البحر  حوض  عىل  روما  سيطرت  وسوريا  مرص  وبسقوط  ٣١ق.م.  البحرية 

عرص اإلمرباطورية.

مراحل التوسع الروماىن.    -١

.....................................................................................................................................

التواريخ الفاصلة ىف قيام اإلمرباطورية الرومانية.  -٢

.....................................................................................................................................

أهم الصعوبات احلربية التى واجهت روما ىف توسعاهتا.  -٣

.....................................................................................................................................

املفاهيم التى توصلت إليها من خالل القصة السابقة.  -٤

.....................................................................................................................................

صمم خريطةصمم خريطة نشاط ٢  

صمم خريطة إلكرتونية بالتعاون مع زمالئك، توضح حدود اإلمرباطورية الرومانية ىف عرص صمم خريطة إلكرتونية بالتعاون مع زمالئك، توضح حدود اإلمرباطورية الرومانية ىف عرص 

.CDCD قوهتا وأنسخها عىل قوهتا وأنسخها عىل
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شاهد وناقششاهد وناقش نشاط ٣  

ابحث وشاهد عرب شبكة اإلنرتنت عن فيلم وثائقى عن صعود وسقوط احلضارة الرومانية: ابحث وشاهد عرب شبكة اإلنرتنت عن فيلم وثائقى عن صعود وسقوط احلضارة الرومانية: 

ثم خلص أهم األحداث التارخيية املتضمنة به ىف مخسة سطور.ثم خلص أهم األحداث التارخيية املتضمنة به ىف مخسة سطور.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

تخيل وصفتخيل وصف نشاط ٤  

ختيل أنك ركبت آلة الزمن، ورجعت إىل الوراء ما يقرتب من حواىل ختيل أنك ركبت آلة الزمن، ورجعت إىل الوراء ما يقرتب من حواىل ٢٠٤٤٢٠٤٤ عام، وهبطت بك  عام، وهبطت بك 

اآللة ىف روما. احسب السنة التى تصل فيها، وصف ما تشاهده حولك .اآللة ىف روما. احسب السنة التى تصل فيها، وصف ما تشاهده حولك .

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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........................... ......... .........

فكر أكملفكر أكمل نشاط ٥  

أكمل اخلريطة الزمنية التالية وفق ما تراه من أحداث تارخيية مهمة ىف العرص الروماىن: أكمل اخلريطة الزمنية التالية وفق ما تراه من أحداث تارخيية مهمة ىف العرص الروماىن: 

تأمل وعلقتأمل وعلق نشاط ٦  

تأمل الصور واألشكال التالية، ثم اكتب اسم الصورة، وحدد أمهيتها:تأمل الصور واألشكال التالية، ثم اكتب اسم الصورة، وحدد أمهيتها:

أمهيتهاالصورةأمهيتهاالصورة

مدينة ...........

 

جملس ...........

مرسح  ...........التجارة ...........

مدرسة .........              



�



اكتب تقريًرااكتب تقريًرا نشاط ٧  

عىل  واالجتامعية  السياسية  وآثارها  ق.م.  عىل   واالجتامعية  السياسية  وآثارها  ق.م.   ١٣٦١٣٦ صقلية  ىف  العبيد  ثورة  عن  تقريًرا  صقلية اكتب  ىف  العبيد  ثورة  عن  تقريًرا  اكتب 

اإلمرباطورية الرومانية مستعيًنا باملصادر التارخيية.اإلمرباطورية الرومانية مستعيًنا باملصادر التارخيية.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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الفن ودوره فى بناء المجتمع 

ناقش وزمالئك مع معلم الفصل هذه القضية ىف إطار بعض النقاط ومنها:- 

تعريف الفن وأنواعه.  -١

نظرة املجتمع للفن  ووجهات النظر املختلفة.  -٢

الفن ىف  خدمة املجتمع.  -٣

مظاهر تقدير الفن والفنانني.  -٤

مناذج فنية ودورها ىف دعم قضايا املجتمع .  -٥
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التدريبات
السؤال األول

أكمل العبارات التالية بكلامت مناسبة:-أكمل العبارات التالية بكلامت مناسبة:-

عاصمة اإلمرباطورية الرومانية مدينة .....................................................................  -١

تأسست مدينة روما عام .........................................................................................  -٢

انترص أكتافيوس عىل أنطونيوس وكليوباترا ىف معركة ................................................  -٣

منح جملس الشيوخ الروماىن أكتافيوس لقب .............................................................  -٤

سقطت اإلمرباطورية الرومانية الغربية عىل يد ........................................................  -٥

حكم روما ىف القرن األول امليالدى طبقة .................................................................  -٦

تنتقل البضائع من داخل إفريقيا إىل إيطاليا عرب مدينة ................................................  -٧

أشهر معبودات اإلمرباطورية الرومانية ....................................................................  -٨

السؤال الثاني 

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحة، وعالمة () أمام العبارات الصحيحة، وعالمة (✘) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب:-) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب:- 

يتم انتخاب القنصلني من خالل جملس الشيوخ.               (         )  -١

انقسمت األمرباطورية الرومانية ىف  هناية القرن الرابع امليالدى.                (         )   -٢

٣-   سيطرة الطبقة الرثية واألرستقراطية عىل احلكم ىف اإلمرباطورية الرومانية.     (         ) 

كانت  ملكية األرض الزراعية فردية ىف بالد الرومان.             (         )   -٤

كانت التجارة ىف العرص امللىك داخل املدن اإليطالية فقط.            (         )   -٥

ينقل طريق البحر األسود البضائع من أسيا إىل بالد اليونان ومنها إىل إيطاليا.      (         )   -٦

اللغة الرسمية للرومان اللغة اليونانية.               (         )  -٧

التصوير الفىن عند الرومان تقليًدا للفن اإلغريقى.             (         )  -٨

السؤال الثالث 

فرس ما يأىت:-فرس ما يأىت:-

مل يكن النظام اجلمهوري دميقراطي مبعىن الكلمة  .....................................................   -١

   á«fÉehôdG IQÉ°†◊G         ådÉãdG ¢SQódG dÉãddG ¢dGd      



�
�

سقوط الدولة البيزنطية ( الرومانية الرشقية ) ١٤٥٣م  .................................................   -٢

زاد النشاط التجارى منذ قيام اإلمرباطورية الرومانية  ...............................................   -٣

انترش فن التصوير عند الرومان ..............................................................................  -٤

السؤال الرابع   

أثبت باألدلة  صحة العبارات التالية:أثبت باألدلة  صحة العبارات التالية:

أصبح البحر املتوسط طريق داخىل يربط بني الواليات الرومانية.  -١

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

تسامح الرومان مع املعبودات األجنبية.  -٢

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

بذل الرومان جهوًدا جبارة لتكوين دولتهم القوية.  -٣

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

قام النظام اجلمهورى عىل األرستقراطية.  -٤

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

السؤال اخلامس 

ماذا حيدث إذا ...؟ماذا حيدث إذا ...؟

انترصت قرطاج عىل الرومان ىف احلروب البونية  ........................................................  -١

.....................................................................................................................................

اهنزم أكتافيوس ىف معركة أكتيوم البحرية ................................................................  -٢

.....................................................................................................................................
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السؤال السادس 

وضح رؤية أغسطس إلصالح اإلمرباطورية الرومانية وحتقيق األمن القومى وضح رؤية أغسطس إلصالح اإلمرباطورية الرومانية وحتقيق األمن القومى 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

السؤال  السابع 

ما النتائج املرتتبة عىل....؟ ما النتائج املرتتبة عىل....؟ 

احلروب البونية.  -١

.....................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

سيطرة جملس الشيوخ عىل النظام اجلمهورى.  -٢

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

معركة أكتيوم البحرية عىل الوضع ىف روما.  -٣

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

السؤال الثامن 

اكتب تاريخ األحداث التارخيية التالية، ثم أعد ترتيبها من القديم إىل احلديث ىف اجلدول التاىل: اكتب تاريخ األحداث التارخيية التالية، ثم أعد ترتيبها من القديم إىل احلديث ىف اجلدول التاىل: 

إعادة الرتتيبتاريخ احلدثاحلدث التارخيي 

معركة أكتيوم البحرية 

سقوط روما 

احلرب البونية 

سقوط القسطنطينية 
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السؤال التاسع 

قارن بني:-قارن بني:-

نظام احلكم اجلمهورى ونظام احلكم امللىك من حيث «أوجه الشبه واالختالف»:  -١

النظام اجلمهورىالنظام امللىكأوجة املقارنة

أوجة الشبه
..................................................
..................................................
..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

أوجة االختالف
..................................................
..................................................
..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

اإلمرباطورية الرومانية الرشقية واإلمرباطورية الغربية، من حيث «العاصمة، وأسباب   -٢

السقوط، وتاريخ السقوط». 

اإلمرباطورية الغربيةاإلمرباطورية الرومانية الرشقيةأوجه املقارنه

....................................................................................................العاصمة

أسباب السقوط
..................................................
..................................................
..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

تاريخ السقوط
..................................................
..................................................
..................................................

..................................................

..................................................

..................................................
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™HGôdG ¢SQódGتتمصر تحت احتالل الرومان ننننننننانانمصصصصصصصصص

تخيل وارسمتخيل وارسم نشاط ١  

صمم رسًام ختيليًّا يعرب عن حالة املرصى القديم ىف ظل احلكم الروماىن. صمم رسًام ختيليًّا يعرب عن حالة املرصى القديم ىف ظل احلكم الروماىن. 

تخيل وصفتخيل وصف نشاط ٢  

ختيل أنك عارصت االحتالل الروماىن ملرص صف انطباعاتك عن معاملة الرومان للمرصيني ختيل أنك عارصت االحتالل الروماىن ملرص صف انطباعاتك عن معاملة الرومان للمرصيني 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................



اكتب بحًثااكتب بحًثا نشاط ٣  

ضد  املرصيني  ثورات  عن  اإللكرتونية  واملواقع  املدرسة  مبكتبة  مستعيًنا  تارخييًّا  بحًثا  ضد اكتب  املرصيني  ثورات  عن  اإللكرتونية  واملواقع  املدرسة  مبكتبة  مستعيًنا  تارخييًّا  بحًثا  اكتب 

الرومان منذ دخوهلم مرص وحتى الفتح اإلسالمى ىف عرش أسطر .الرومان منذ دخوهلم مرص وحتى الفتح اإلسالمى ىف عرش أسطر .

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

أكتب مقاالأكتب مقاال نشاط ٤  

أسباب  مستعرًضا  مرص،  ىف  للمسيحيني  الرومان  اضطهاد  عن  املدرسة  جملة  ىف  مقاًال  أسباب اكتب  مستعرًضا  مرص،  ىف  للمسيحيني  الرومان  اضطهاد  عن  املدرسة  جملة  ىف  مقاًال  اكتب 

ومظاهر هذا االضطهاد. ومظاهر هذا االضطهاد. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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الوحدة الوطنية 
ناقش مع معلمك هذه القضية ىف إطار النقاط التالية : 

عوامل الوحدة الوطنية بني أبناء الشعب املرصى.   -١

أمهية الوحدة الوطنية.  -٢

مناذج واقعية من الوحدة الوطنية ىف مرص.  -٣

دور املستعمر األجنبي ىف إثارة العداء بني أبناء الوطن.  -٤

مقرتحات لدعم الوحدة الوطنية ىف مرص.  -٥

�
	

التدريبات
السؤال األول :

أكمل العبارات التالية :أكمل العبارات التالية :

١ - قسم الرومان مرص إىل أقسام إدارية ............................................................................

٢ - كان عىل رأس اهلرم االجتامعى ىف مرص ......................................................................

٣ - ظلت عاصمة مرص ىف العرص الروماىن مدينة ...............................................................

٤ - من املدن التى بناها الرومان ىف مرص ...........................................................................

٥ - من أشهر فالسفة مرص ىف العرص الروماىن الفيلسوف ....................................................

٦ - فتح املسلمون مرص عام .............................................................................................

السؤال الثانى :

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحة وعالمة () أمام العبارات الصحيحة وعالمة (✘) أمام العبارات غري الصحيحة، مع ذكر السبب.) أمام العبارات غري الصحيحة، مع ذكر السبب.

(       ) ١ - شكل الرومان الطبقة الوسطى ىف مرص.     

(       ) ٢ - أمهل الرومان الصناعة.       

(       ) ٣ - مارس املرصيون التجارة الداخلية بحرية تامة.    

(       ) ٤ - ضعفت الدراسات األدبية  ىف مرص ىف العرص الروماىن.   

(       ) ٥ - كانت مرص املورد الرئيس للقمح لإلمرباطورية الرومانية.   



السؤال الثالث :

أثبت باألدلة صحة العبارات التالية :أثبت باألدلة صحة العبارات التالية :

١ - متتع اليونان واليهود ببعض االمتيازات الواسعة ىف ظل احلكم الروماىن ملرص.

.....................................................................................................................................

٢ - متتعت مرص مبركز مميز ىف اإلمرباطورية الرومانية.

.....................................................................................................................................

٣ - عاىن املرصيون من ظلم الرومان.

.....................................................................................................................................

٤ - متتعت طبقة الرومان بامتيازات مالية وقانونية.

.....................................................................................................................................

٥ - كان الرومان يرشف عىل التجارة اخلارجية ملرص إرشاًفا كامًال.

.....................................................................................................................................

٦ - وضع الرومان نظاما للرضائب مل يسمع عنه ىف العامل القديم.

.....................................................................................................................................

٧ - مل يدم ازدهار منشات اإلسكندرية الثقافية والعلمية طويال ىف العرص الروماىن.

.....................................................................................................................................

السؤال الرابع

ما املقصود باملفاهيم اآلتية....؟ما املقصود باملفاهيم اآلتية....؟

١ - فن الطبقة احلاكمة ....................................................................................................

٢ - الفن الشعبى .............................................................................................................

٣ - عرص الشهداء ...........................................................................................................

السؤال  اخلامس
ما رأيك ىف العبارات التالية ...؟ ما رأيك ىف العبارات التالية ...؟ 

"إن تاريخ مرص الروماين قصة حمزنة من قصص االستغالل"   -١

.....................................................................................................................................
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فرض الرومان عىل سكان مرص أكرث من ٢٠٠ نوع من الرضائب   -٢

.....................................................................................................................................

"إن صانعى الزجاج باإلسكندرية كانت لدهيم أرسار خاصة هبذه الصناعة"  -٣

....................................................................................................................................

السؤال السادس 

ملن تنسب األعامل التالية.....؟ ملن تنسب األعامل التالية.....؟ 

أدخل املسيحية مرص.  -١

.....................................................................................................................................

بعرص  عرصه  وعرف  كنائسهم،  وحرق  مرص،  ىف  املسيحيني  اضطهد  روماين  إمرباطور   -٢

الشهداء.

.....................................................................................................................................

جعل مرص والية رومانية بعد معركة أكتيوم البحرية.  -٣

.....................................................................................................................................

السؤال السابع 

اذكر أمهية التواريخ اآلتية:-اذكر أمهية التواريخ اآلتية:-

٣٠ ق.م: ...................................................................................  -١

٢٨٤ م: .....................................................................................  -٢

٦٤١ م: .....................................................................................  -٣
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التواصل الحضارى بين مصر والعالم القديم التواصل الحضارى بين مصر والعالم القديم 
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املعيار األول : تعرف األحداث التارخيية وفقا لتسلسها الزمىن :
يوضح التأثري املتبادل بني احلضارات املختلفة عىل مر العصور.- 

املعيار الثاىن : حتليل عمليات البناء التارخيى :
حيلل املادة التارخيية املتضمنة ىف اجلداول واألشكال املرتبطةمبرص وحضارات العامل القديم .• 

املعيار الرابع :استخدام مهارات البحث التارخيي:
جيمع معلومات عن احلضارات املختلفة عىل مر العصور.• 

يستخدم الرسوم والنقوش ىف تفسري األحداث التارخيية ذات الصلة باحلضارات القدمية.• 

املعيار اخلامس : حتليل القضايا التارخيية واختاذ القرار:
حيلل الدروس املستفادة من احلضارات املختلفة عىل مر العصور .• 

»î
jQÉ

àdG
 º

¡Ø
dG :

 ≈
fÉã

dG ∫
Éé

ŸG

املعيار األول:ترتيب األحداث والشخصيات ىف حقب تارخيية رئيسية لتحديد وتفسري العالقات بينها:
يربط بني دور الشعوب وصناعة األحداث التارخيية ىف احلضارات املختلفة عىل مر العصور.• 

املعيار الثاىن:تقىص احلقائق التارخيية ىف ضوء املصادر األولية والثانوية :

يثبت تارخيياعالقة التأثري والتأثر بني حضارات العامل املختلفة.• 

املعيار الثالث:فهم مالمح التغري ىف املجتمعات عرب العصور :

يفرس فكرة تتابع وتكامل حضارات العامل عىل مر العصور.• 

املعيار اخلامس: االهتامم بالقيم الروحية واألخالقية واإلجيابية عرب العصور املختلفة :
يعتز بحضارته املرصية عىل مر الزمن.• 

حيرص عىل تطبيق القيم اإلجيابية التى كانت سائدة باحلضارات ىف املواقف احلياتية. • 



الوحدة السادسة

دروس الوحدة:

الدرس الثالث
مصر والتواصل الحضارى مصر والتواصل الحضارى 

مع أوروبامع أوروبا

الدرس الثانى
مصر والتواصل الحضارى مصر والتواصل الحضارى 

مع آسيامع آسيا

الدرس ا'ول
مصر والتواصل الحضارى مصر والتواصل الحضارى 

مع إفريقيامع إفريقيا

التواصل ا'وروبىالتواصل ا'وروبى" التواصل ا+سيوى"" التواصل ا+سيوى"«التواصل ا'فريقى»«التواصل ا'فريقى»

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG äGQÉ¡ŸG

- تحليل الخرائط والرسوم

- استخدام األدلة والحجج التاريخية

- كتابة مقالة تاريخية.

مهارات التواصل الحضارى.

تحليل النصوص التاريخية

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG ÉjÉ°†≤dG

-  التواصل األفريقى

-  التواصل العربى واآلسيوى

-  التفاهم الدولي

-  التعاون بين الشعوب

 -  التواصل األوروبى

:IóMƒdÉH áæª°†àŸG º«≤dG

التسامح الديني.

التعاون بين الشعوب.

االعتزاز بحضارتنا المصرية.

التفاهم بين الشعوب.

قيم التواصل الحضارى
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∫hC’G ¢SQódGمصر والتواصل الحضاري مع أفريقيامصر والتواصل الحضاري مع أفريقيا

اقرأ وأجباقرأ وأجب نشاط ١  

اقرأ الفقرة التالية ثم أجب:-اقرأ الفقرة التالية ثم أجب:-

الرحالة حرخوفالرحالة حرخوف

حاكم جزيرة "الفنتني" بأسوان صاحب لقب مدير القوافل وهو أول املستكشفني 

العظام في مصر قام بحملة استكشافية في إفريقيا في عهد امللك مرنرع وبيبي 

الثاني وكانت حمالته االستكشافية مدعمة باجلنود، استطاع الوصول إلى مجاهل 

من  القارة  على  التعرف  حلرخوف  اجلغرافية  الكشوف  وتستهدف  إفريقيا  وسط 

الداخل ونشر احلضارة املصرية القدمية واستيراد املنتجات اإلفريقية.

يف أي العصور عاش حرخوف ؟  ..............................................................................  -١

ما أهداف الكشوف اجلغرافية للرحالة حرخوف؟ .....................................................  -٢

من خالل مكتبة املدرسة تعرف عىل أهم الكشوف اجلغرافية األوربية إلفريقيا يف العرص   -٣

احلديث. ........................................................................................................................

الحظ واستنتجالحظ واستنتج نشاط ٢  

الحظ عىل اخلريطة رحلة امللك نكاو حول إفريقيا ثم أجب: الحظ عىل اخلريطة رحلة امللك نكاو حول إفريقيا ثم أجب: 

أهم املدن والبالد التي مرت عليها السفينة املرصية ....................................................  -١

املسطحات املائية واجلزر التي واجهت الرحلة التجارية ( استعن بأطلس )   -٢

.....................................................................................................................................

أهم الصعوبات التي واجهت الرحلة  .......................................................................  -٣



���

∫hC’G ¢SQódG

ماذا حيدث إذا تم استغالل هذا الكشف اجلغرايف جتاريًّا .............................................  -٤

كتابة بحث تاريخىكتابة بحث تاريخى نشاط ٣  

اكتب بحًثا تارخييًّا عن التواصل احلضارى بني مرص وإفريقيا يؤكد عىل األفكار التالية:  اكتب بحًثا تارخييًّا عن التواصل احلضارى بني مرص وإفريقيا يؤكد عىل األفكار التالية:  

أمهية إفريقيا بالنسبة ملرص قدميًا وحديًثا .  -١

التواجد املرصي يف إفريقيا ىف مرص القدمية.   -٢

دور مرص يف نرش احلضارة ىف إفريقيا.   -٣

اإلمرباطورية املرصية ىف إفريقيا قدميًا وحديًثا.  -٤
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شارك واجمع ثم علقشارك واجمع ثم علق نشاط ٤  

من خالل اإلنرتنت شارك زمالءك ىف مجع صور تعرب عن التواصل بني مرص وإفريقيا ثم علق من خالل اإلنرتنت شارك زمالءك ىف مجع صور تعرب عن التواصل بني مرص وإفريقيا ثم علق 

عليها بأسلوبك:عليها بأسلوبك:

الحظ وعبرالحظ وعبر نشاط ٥  

الحظ الصورة التى أمامك ثم علق عليها موضًحا دور أبناء النوبة ىف بناء احلضارة الفرعونية.الحظ الصورة التى أمامك ثم علق عليها موضًحا دور أبناء النوبة ىف بناء احلضارة الفرعونية.

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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التواصل الحضارى ا�فريقي 

ناقش معلمك يف دور مرص احلضاري يف إفريقيا من خالل النقاط التالية: 

مجع معلومات وصور عن دور مرص احلضاري يف إفريقيا.  -١

تصنيف املعلومات التي حصلت عليها.  -٢

مناقشة معلمك وزمالئك يف هذه املعلومات.   -٣

توصل إىل دور مرص احلضاري يف إفريقيا.  -٤

مقرتحاتك من أجل االرتقاء بدور مرص احلضاري يف إفريقيا.   -٥

فكر وصممفكر وصمم نشاط ٦  

صمم شعاًرا يعرب عن إسهامات املرصى القديم صمم شعاًرا يعرب عن إسهامات املرصى القديم 

ىف بناء احلضارة اإلنسانية .ىف بناء احلضارة اإلنسانية .

ابحث واكتبابحث واكتب نشاط ٧  

بالتعاون مع زمالئك اكتب تقريًرا يربهن باألدلة التارخيية عىل التواصل احلضارى بني مرص بالتعاون مع زمالئك اكتب تقريًرا يربهن باألدلة التارخيية عىل التواصل احلضارى بني مرص 

وبالد بونت "الصومال حالًيا" مستعيًنا باملصادر األولية والثانوية.وبالد بونت "الصومال حالًيا" مستعيًنا باملصادر األولية والثانوية.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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التدريبات

السؤال األول 

أكمل العبارات اآلتية بكلامت مناسبة: أكمل العبارات اآلتية بكلامت مناسبة: 

من أشهر رؤساء البعثات التجارية إىل اجلنوب وشامل السودان الرحالة ....................  -١

من معبودات النوبة القدمية املعبود ....................  -٢

وصلت محالت امللك أمنحتب الثالث إىل  الشالل ....................  -٣

ساهم فنانو مرص القدمية يف بناء وجتميل معبد ....................يف بالد النوبة.  -٤

من أقدم الرحالت التجارية إىل بالد بونت  رحلة امللك ....................  -٥

السؤال الثاني 

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحة وعالمة () أمام العبارات الصحيحة وعالمة (✔) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب:) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب:

(  ) طريق درب األربعني يصل مرص ببالد فينيقيا.     -١

(  ) تتواصل مرص ببالد بونت عرب البحر األمحر.     -٢

(  ) شهد عرص الدولة احلديثة توسًعا كبًريا يف اجلنوب.     -٣

(  ) كان اجليش املرصي يضم أفرادا من النوبة.     -٤

 (  ) كان املركز التجاري املرصي مع إفريقيا مدينة طيبة.    -٥

(  ) كانت رحلة الدوران حول إفريقيا يف العرص املتأخر.    -٦

السؤال الثالث 

برهن عىل  صحة العبارات التالية:برهن عىل  صحة العبارات التالية:

اهتمت مرص بالنوبة باعتبارها جزًءا من احلدود املرصية.  -١

.....................................................................................................................................

تشبعت النوبة وشامل السودان بعنارص احلضارة املرصية.  -٢

 .....................................................................................................................................

تغلغلت العنارص النوبية يف احلياة املرصية.  -٣

.....................................................................................................................................

بلغت العالقات املرصية اإلفريقية ذروهتا يف عرص الدولة احلديثة.  -٤

.....................................................................................................................................

هناك تشابه يف اجلوانب الفنية والدينية بني مرص وإفريقيا.  -٥

.....................................................................................................................................
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السؤال الرابع

ما النتائج التى ترتبت عىل ....؟ما النتائج التى ترتبت عىل ....؟

توغل ملوك الدولة احلديثة يف إفريقيا عسكريًّا.  -١

.....................................................................................................................................

رحلة امللكة حتشبسوت إىل بالد بونت.  -٢

.....................................................................................................................................

رحلة نكاو حول إفريقيا.  -٣

.....................................................................................................................................

ِغىن إفريقيا مبواردها الطبيعية.  -٤

.....................................................................................................................................

السؤال اخلامس 

ماذا حيدث إذا ...؟ ماذا حيدث إذا ...؟ 

١-  أمهلت  مرص القدمية العالقات مع النوبة وشامل السودان.

.....................................................................................................................................

سيطر ت مرص عىل طريق رأس الرجاء الصالح ( حول إفريقيا ).  -٢

.....................................................................................................................................

السؤال السادس

اخترب فهمك :اخترب فهمك :

بالد بونت ( الصومال ) هلا أمهية ملرص حتي اليوم.  -١

.....................................................................................................................................

٢-   أمهية التواصل املرصي مع إفريقيا حالًيا.

.....................................................................................................................................

كان حاكم اجلنوب جييد هلجات القبائل املقيمة يف اجلنوب وخبري بشؤوهنا.  -٣

.....................................................................................................................................
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⋲fÉãdG ¢SQódGمصر والتواصل الحضاري مع آسيامصر والتواصل الحضاري مع آسيا

اجمع واكتباجمع واكتب نشاط ١  

امجع معلومات عن تطور التعاون بني مرص ودول قارة آسيا قدميًا وحديًثا، ثم اكتب تعليًقا عليها. امجع معلومات عن تطور التعاون بني مرص ودول قارة آسيا قدميًا وحديًثا، ثم اكتب تعليًقا عليها. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

فكر واكتبفكر واكتب نشاط ٢  

شارك زمالءك ىف كتابة مقالة تارخيية  مستعيًنا بالصحف ومواقع اإلنرتنت.شارك زمالءك ىف كتابة مقالة تارخيية  مستعيًنا بالصحف ومواقع اإلنرتنت.

عنوانه "فكرة مرشوع اجلرس الربي بني مرص والسعودية" مبيًنا أثره عىل التواصل احلضاري 

بني البلدين.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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أيد با7دلةأيد با7دلة نشاط ٣  

استشهد باألدلة واحلجج التارخيية التى تؤكد عىل الدور الثقايف والتعليمي املرصي، وأثره عىل استشهد باألدلة واحلجج التارخيية التى تؤكد عىل الدور الثقايف والتعليمي املرصي، وأثره عىل 

العرب قدميًا وحديًثا.العرب قدميًا وحديًثا.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

فكر وبرهنفكر وبرهن نشاط ٤  

بالتعاون مع زمالئك اكتب تقريًرا يربهن باألدلة التارخيية عىل التواصل احلضارى بني مرص بالتعاون مع زمالئك اكتب تقريًرا يربهن باألدلة التارخيية عىل التواصل احلضارى بني مرص 

وبالد فينيقيا مستعيًنا باملصادر األولية والثانوية.وبالد فينيقيا مستعيًنا باملصادر األولية والثانوية.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ابحث وفسرابحث وفسر نشاط ٥  

شارك زمالءك ىف البحث عرب اإلنرتنت عن الرسوم والنقوش التى تفرس التواصل احلضارى بني شارك زمالءك ىف البحث عرب اإلنرتنت عن الرسوم والنقوش التى تفرس التواصل احلضارى بني 

مرص وبالد مرص وبالد العراق القديم.مرص وبالد مرص وبالد العراق القديم.
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التدريبات
السؤال األول 

أكمل العبارات اآلتية  بكلامت مناسبة:أكمل العبارات اآلتية  بكلامت مناسبة:

كان  طريق البحر املتوسط يف مرص يبدأ من .................................  -١

أطلق عىل طريق ساحل البحر األمحر اسم ...................................  -٢

عاشت جالية مرصية يف مدينة ................................. الفينيقية.  -٣

عرث يف بريوت عىل متثال صغري لـ.................................  -٤

استخدمت بالد العراق القديم األختام املرصية مثل ختم امللك  .........................  -٥

السؤال الثاني 

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارة الصحيحة أو عالمة () أمام العبارة الصحيحة أو عالمة (✘) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب:) أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب:

(  ) يبدأ طريق شبه جزيرة سيناء من الصحراء الرشقية.     -١

(  ) مير الطريق البحري عىل مدينة القدس يف بالد الشام.     -٢

(  ) بدأ املرصيون يتصلون جتاريًّا ببالد فينيقيا من األرسة الرابعة.    -٣

(  ) تدور قصة سنوهي يف بالد سوريا.       -٤

(  ) كان هناك مذبح لتقديم القرابيني للمعبودات اليمنية يف سيناء.    -٥

شة
اق

من
 لل

ية
ض

ق

التواصل الحضارى العربي ا�سيوي 
ناقش مع معلمك  دور مرص احلضاري يف إفريقيا من خالل النقاط التالية:

مجع معلومات وصور عن دور مرص احلضاري يف بالد العرب وآسيا.  -١

صنف املعلومات التي حصلت عليها .  -٢

ناقش معلمك وزمالءك يف هذه املعلومات.  -٣

توصل إىل دور مرص احلضاري يف بالد العرب وآسيا.   -٤

اقرتح عدة وسائل وأساليب لإلرتقاء بدور مرص احلضاري يف بالد العرب وآسيا.   -٥
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السؤال الثالث 

بم تفرس العبارات التالية ......؟  بم تفرس العبارات التالية ......؟  

كانت شبه جزيرة سيناء جرس إحدى معابر التواصل احلضاري.  -١

....................................................................................................................................

مل تعد عالقات مرص مع فينيقيا مقتًرصا عىل النواحي االقتصادية يف عرص الدولة احلديثة.  -٢

 ....................................................................................................................................

كانت جبيل مبثابة منطقة مرصية.  -٣

....................................................................................................................................

اتسعت العالقات املرصية الفينيقية يف عرص الدولة الوسطي.  -٤

 ....................................................................................................................................

هناك تشابه كبري بني احلضارة املرصية وبالد العراق القديم.   -٥

....................................................................................................................................

لعب النشاط التجاري دوًرا كبًريا يف التواصل املرصي اليمين.  -٦

....................................................................................................................................

السؤال الرابع 

ملن تنسب األعامل اآلتية ...؟ملن تنسب األعامل اآلتية ...؟

عزز الوجود املرصي يف سوريا بعد امللك أخناتون  ......................................  -١

أرسل أسطوًال بحريًّا إىل فينيقيا جللب خشب األرز .......................................  -٢

نجح يف طرد اآلشوريني من مرص .........................................................  -٣

ملك فاريس متكن من احتالل مرص .......................................................  -٤

           ⋲fÉãdG ¢SQódG 
 …QÉ°†◊G π°UGƒàdGh öüe

É«°SBG ™e
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السؤال اخلامس 

ما مقرتحاتك لـ...؟ما مقرتحاتك لـ...؟

دعم التواصل العريب املرصي .  -١

....................................................................................................................................

وسائل التقارب العريب  الثقايف.  -٢

....................................................................................................................................

السؤال السادس

اخترب معلوماتك: اخترب معلوماتك: 

أي معابر التواصل احلضاري مع آسيا متوقًفا حالًيا ؟ وملاذا ؟

....................................................................................................................................

السؤال السابع 

اكتب تعليًقا عىل العبارة التالية موضًحا رأيك فيها:اكتب تعليًقا عىل العبارة التالية موضًحا رأيك فيها:

بالد الشام هي خط الدفاع األول عن  احلدود املرصية. 

....................................................................................................................................

السؤال الثامن 

قارن بني قارن بني 

املعتقدات الدينية املرصية والفينيقية من حيث أوجه الشبه. 

املعتقدات الدينية يف فينيقيا املعتقدات الدينية يف فينيقيا املعتقدات الدينية املرصية املعتقدات الدينية املرصية 

................................................................

................................................................

................................................................

...............................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...............................................................
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ådÉãdG ¢SQódGمصر والتواصل الحضاري مع أوربامصر والتواصل الحضاري مع أوربا

اكتشف وافهماكتشف وافهم نشاط ١  

اكمل  ثم  العامل  وحضارات  مرص  بني  احلضاري  التواصل  توضح  التي  التالية  الصور  اكمل الحظ  ثم  العامل  وحضارات  مرص  بني  احلضاري  التواصل  توضح  التي  التالية  الصور  الحظ 

اجلدول التاىل:اجلدول التاىل:

تواصل مرصمع حضارةنوع التواصلالصورة
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شارك وابحث.شارك وابحث. نشاط ٢  

شارك زمالءك يف البحث عرب اإلنرتنت عن  الرسوم والنقوش التى تفرس التواصل احلضارى بني شارك زمالءك يف البحث عرب اإلنرتنت عن  الرسوم والنقوش التى تفرس التواصل احلضارى بني 

مرص وبالد اليونان والرومان.مرص وبالد اليونان والرومان.

ابحث وتعلمابحث وتعلم نشاط ٣  

احلضارات  مع  (التواصل  خطأ  أو  صحة  إلثبات  معلومات  امجع  التارخيية  املصادر  خالل  احلضارات من  مع  (التواصل  خطأ  أو  صحة  إلثبات  معلومات  امجع  التارخيية  املصادر  خالل  من 

األكرث قوة وتقدًما يساهم ىف ذوبان احلضارات وثقافات الشعوب الضعيفة).األكرث قوة وتقدًما يساهم ىف ذوبان احلضارات وثقافات الشعوب الضعيفة).

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ابحث واكتشفابحث واكتشف نشاط ٤  

ابحث مع زمالئك عرب اإلنرتنت أشكال التواصل احلديثة بني مرص وإحدى احلضارات احلديثة.ابحث مع زمالئك عرب اإلنرتنت أشكال التواصل احلديثة بني مرص وإحدى احلضارات احلديثة.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

إلى من يهمه ا7مرإلى من يهمه ا7مر نشاط ٥  

ا ىف التواصل احلضارى  ا ىف التواصل احلضارى اكتب رسالة إلحدى الشخصيات املرصية القدمية التى لعبت دوًرا هامًّ اكتب رسالة إلحدى الشخصيات املرصية القدمية التى لعبت دوًرا هامًّ

بني مرص وأى من حضارات العامل القدمية ؟بني مرص وأى من حضارات العامل القدمية ؟

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

التدريبات

السؤال األول:

أكمل العبارات التالية بكلامت مناسبة :أكمل العبارات التالية بكلامت مناسبة :

١- نقل اإلغريق الكثري من احلضارة املرصية عن طريق جزيرة ...............................

٢- أقدم املدن اإلغريقية ىف مرص ......................................

٣- من أهم علامء اإلسكندرية ىف الطب ...............................

٤- شيد اإلغريق باإلسكندرية معبد ...................................

السؤال الثانى:

ضع عالمة (ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحة وعالمة () أمام العبارات الصحيحة وعالمة (✘) أمام العبارات غري الصحيحة  مع ذكر السبب:) أمام العبارات غري الصحيحة  مع ذكر السبب:

( ١- متثل بالد اإلغريق حلقة وصل بني حضارة مرص والرومان.   ( 

شة
اق

من
 لل

ية
ض

ق

التواصل ا�وربي
ناقش مع معلمك قضية التواصل احلضارى املرصى مع أوربا من خالل النقاط التالية:

١- مجع معلومات وصور عن دور مرص احلضارى ىف أوربا.

٢- صنف املعلومات التى حصلت عليها.

٣- توصل إىل دور مرص احلضارى ىف أوربا.

٤- مقرتحاتك لالرتقاء بدور مرص احلضارى ىف أوربا.

٥- اعرض عىل معلمك وزمالَءك هذه املعلومات.
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( ٢- بدأت عالقة مرص باليونان مع اإلسكندر األكرب.    ( 

( ٣- قدس الرومان األباطرة تقليًدا للفراعنة املرصيني.    ( 

( ٤- زار مرص ىف القرن الثاىن امليالدى اإلمرباطور تراجان.   ( 

السؤال الثالث:

 ما النتائج املرتتبة عىل....؟ما النتائج املرتتبة عىل....؟

١- اتصال مرص بالرومان من الناحية الدينية  ..................................................................... 

٢- زيارة اإلمرباطور هارديان ملرص  .................................................................................

٣- قوة العالقات التجارية بني مرص واليونان ىف العصور الفرعونية.  .....................................

السؤال الرابع:

تواصلت مرص حضاريًّا مع بالد اليونان والرومان، أكمل مظاهر هذا التواصل وقت القوة تواصلت مرص حضاريًّا مع بالد اليونان والرومان، أكمل مظاهر هذا التواصل وقت القوة 

ووقت الضعف ىف اجلدول التاىل:ووقت الضعف ىف اجلدول التاىل:

مظاهر التواصل ىف عرص الضعفمظاهر التواصل ىف عرص القوة

........................................................... -١- ...........................................................١

........................................................... -٢- ...........................................................٢

........................................................... -٣- ...........................................................٣

........................................................... -٤- ...........................................................٤

........................................................... -٥- ...........................................................٥

السؤال اخلامس:

أثبت باألدلة واحلجج التارخيية صحة العبارات التالية:أثبت باألدلة واحلجج التارخيية صحة العبارات التالية:

١- اتصلت مرص بحضارة اليونان والرومان بطريق مبارش وغري مبارش.

.....................................................................................................................................
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٢- جاء بعض اليونانيني ىف مرص للعمل بالتجارة.

.....................................................................................................................................

٣- تأثر الفن اليوناىن بالفن املرصى القديم.

.....................................................................................................................................

٤- كان ملكتبة اإلسكندرية دور عظيم ىف التواصل احلضارى.

.....................................................................................................................................

السؤال السادس:

بم تفرس ....؟ بم تفرس ....؟ 

١- جلب املرصيون القدماء اجلنود املرتزقة من اليونان.

.....................................................................................................................................

٢- كان اليونان ىف حاجة ماسة للورق املرصى.

.....................................................................................................................................

٣- إنشاء مدينة أنطنيوبوليس.

.....................................................................................................................................

السؤال السابع:

ملن تنسب األعامل اآلتية....؟ملن تنسب األعامل اآلتية....؟

١- أنشأ معبد الرمسيوم ..........................................................................

٢- أنشأ مدينة أنطنيوبوليس .....................................................................

٣- أنشأ عبادة جديدة باسم عبادة رسابيس ......................................................
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النموذج ا'ولالنموذج ا'ول
السؤال ا7ولالسؤال ا7ول 

أ) اختر اHجابة الصحيحة من بين القوسين

١-  من املصادر األولية لدراسة احلضارات        ( النقوش – األساطري- كتابات الفالسفة – كتب التاريخ )

٢- من األساطري الدينية يف مرص أسطورة   ( الطوفان – بعل – األلياذة واألوديسة – إزيس وأوزوريس )

٣- أول إمرباطور روماين هو           ( يوليوس قيرص- أكتافيوس – أنطونيوس – ثيودوسيوس )

٤- أول الشعوب التي سكنت العراق             ( السومريون – البابليون – اآلشوريون – الكنعانيون )

غير  العبارات  أمام   (✘) وعالمة  الصحيحة،  العبارات  أمام   (✔) عالمة  ضع  ب) 

الصحيحة مع ذكر السبب .

١ .(       )  أول  وحدة تارخيية ملرص عاصمتها أونو. 

٢ .(       ) أصبحت مرص من نصيب بطلميوس األول  بعد وفاة اإلسكندر. 

٣ .(       ) شعر العبيد بالذل واملهانة  يف بالد العرب وبالد الرومان. 

٤ .(       ) كان الفن املرصي القاعدة التي قام عليها الفن اليوناىن. 

السؤال الثاني السؤال الثاني 

أ) أثبت با7دلة صحة العبارات اUتية 

كان للدين يف مرص القدمية أثر كبري يف أخالق املرصيني .. ١

انقسمت ملكية األرض يف مرص البطلمية إىل أنواع متعددة.. ٢

للملك محورايب أعامل عظيمة يف بالد العراق القديم.   . ٣

ب) اذكر عمَال واحَد لكل من 

رمسيس الثالث. . ١

اإلمرباطور قسطنيطني.. ٢

امللك أرياط .. ٣

جبلة بن األهيم  .. ٤
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ج )  ما رأيك في  ؟
- مشاركة املرأة يف احلياة العامة.

السؤال الثالثالسؤال الثالث 

أ) قارن بين 

سومر -  أشور من حيث أوجه الشبه واالختالف.. ١

أثينا  - إسربطة من حيث املوقع وأسلوب الرتبية . . ٢

 ب) ما المقصود بالمفاهيم التاريخية اUتية :

النوبة – النقوش.

السؤال الرابع السؤال الرابع 

أ) اقرأ النص التالي ثم أجب:

من قائل الوصايا السابقة  .. ١

استنتج عوامل استقرار احلكم .. ٢

كيف يوازن احلاكم بني حتقيق العدالة  واستخدام القوة ؟. ٣

اكتب  رسالة للحكام تقدم فيها النصيحة.. ٤

عليك أن تتحيل بالفضائل  حتي يثبت عرشك يف األرض، هدئ من روع البايك، وال تظلم 

األرملة، وال حترم إنسانا من ثروة أبيه، وال تطرد موظًفا من عمله... وحقق فيام يقوله الشايك  

وال تكن فظًّا بل كن رحيم  القلب .. واجعل هدفك حب الناس لك، فمسئولية احلاكم ثقيلة 

وارفع من شأن اجليل اجلديد، فالبالد مألى بالشبان  واجعل من هؤالء الشبان أتباعك وامنحهم 

بحسب  الرجل  لنفسك  اختذ  بل  الوضيع  ابن  عىل  العظيم  ابن  شان  من  ...والترفع  املمتلكات 

احلصون؛  وشيد  احلدود  متساوون ..،أقم  فالكل  الناس  بني  حكمك  يف  حمايًدا  وكن  كفاءته ... 

أحب  املستقيم  الرجل  فضيلة  وأن  يشء  كل  يري  الله  أن  واعلم   .. سيدها  تنفع  اجليوش  ألن 

عنده من الرجل الظامل الذي يقدم قربانًا.



السؤال ا7ولالسؤال ا7ول 

أ) اختر اHجابة الصحيحة من بين القوسين:

 ” من قرأ التاريخ زاد عقله ” من أقوال      ( املسعودي -  بن خلدون – أبو حنيفة – هريدوت ). ١

 من املعابد األهله يف مرص معبد           ( الرمسيوم – حتشبسوت – منتحوتب الثاين – أبو سمبل ). ٢

من فالسفة مرص يف عرص الرومان             ( أرسطو -  أفالطون – سقراط – بيل ). ٣

 متثال ” الثور املجنح ” من روائع النحت يف بالد    ( الرافدين – اليونان – مرص القدمية – سبأ ). ٤

غير  العبارات  أمام   (✘) وعالمة  الصحيحة،  العبارات  أمام   (✔) عالمة  ضع  ب) 

الصحيحة مع ذكر السبب .

١ . (        ) احتل الفرس مرص يف العرص املتأخر.      

٢ . (        ) تقع حضارة الكوكالديس يف شامل غرب اليونان.    

٣ . (        ) كانت بالد العرب تعيش يف عزلة عن العامل.    

٤ .(        ) أقامت مرص عالقات قوية مع شامل السودان.    

السؤال الثانيالسؤال الثاني 

أ) اثبت با7دلة صحة العبارات اUتية: 

نبغ املرصي القديم يف الصناعات الكيميائية. . ١

سعت ترشيعات صولون حلل األزمة االقتصادية يف أثينا. . ٢

كان نظام احلكم عند الفينيقيني دميقراطيًّا إىل حد ما .. ٣

 ب) اذكر عمال واحًدا لكل من: 

الوزير إميحوتب. . ١

فدياس. . ٢

يوسف ذو نواس. . ٣

ج ) من قائل العبارات اUتية ؟ وما رأيك فيها ؟

- اجعل هدفك حب الناس لك فمسئولية احلاكم ثقيلة ، ارفع من شأن اجليل اجلديد فالبالد مآلي بالشباب 

النموذج الثانيالنموذج الثاني

���
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السؤال الثالثالسؤال الثالث 

أ - قارن بين 

قوانيني حورحمب – داركون من حيث اهلدف ومدي قبول املجتمع  هلا .. ١

معابد امللوك – املعابد اآلهلية من حيث املفهوم وأهم املعابد. . ٢

ب - ما المقصود بالمفاهيم التاريخية اUتية :

٢ – علم التاريخ         ١ -   األوسرتاكا 

السؤال الرابع السؤال الرابع 

أ) إقرأ الفقرة التاريخية اUتية ثم أجب 

(اختلفت اآلراء حول أخناتون بني النقد الشديد  واملدح املبالغ فيه وإليك  آراء بعض املؤرخني :

إىل أي اآلراء السابقة متيل ؟ وملاذا ؟ . ١

ملاذا اهنارت دعوة أخناتون رغم صدق أهدافها  ؟. ٢

ما احللول املقرتحة لديك للتوفيق بني أخناتون وكهنة أمون؟. ٣

ما الدروس املستفادة من ثورة أخناتون الدينية ؟ . ٤

رأى الناقدين رأى الناقدين 
ويحاول الحط من قيمته بإلقاء ظالل من الشك على أخالقه.   وتضييــع اإلمبراطورية بل وينكر عليه أناشــيده أو آراءه  يحمل البعض على أخناتون حمالت منكرة ويتهمه بالضعف 
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رأى المادحين رأى المادحين 

يمجــد أخناتون تمجيًدا كاد يرفعه إلى درجة األنبياء؛ ألن 

هذا الرجل العظيم اســتطاع فى ذلك الوقت المبكر أن 

يدعــو إلى ما يقرب الوحدانية وكان ألناشــيده وآرائه أثر 

على من جاء بعده من الشعوب. 
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النموذج الثالثالنموذج الثالث
 

السؤال ا7ولالسؤال ا7ول 

غير  العبارات  أمام   (✘) وعالمة  الصحيحة،  العبارات  أمام   (✔) عالمة  ضع  أ) 

الصحيحة مع ذكر السبب .

١ .(        ) كانت مساكن املرصيني القدماء ختتلف باختالف طبقاهتم.   

٢ .(        )    . كان نظام احلكم البطلمي قامئًا عىل احلكم املطلق  

٣ .(        ) كانت ِمحري آخر مملكة يف اليمن قبل ظهور اإلسالم.    

٤ .(        ) يصل قدميًا طريق درب األربعني مرص بالشام.    

ب) لمن تنسب ا7عمال اUتية؟ 

١ .(                                               ) دعا لعبادة اله واحد يسمي آتون.    

٢ .(                                               ) الف ملحمة اإللياذة واألوديسة .   

٣ .(                                               ) استعان بالفرس للقضاء عىل االحتالل احلبيش لليمن. 

٤ .(                                               ) انترص عىل الفرس يف موقعة ذي قار.   

ج) ماذا يحدث لو ...؟

مل يتم بناء سد الالهون. . ١

هزمية أكتافيوس يف معركة أكتيوم البحرية.. ٢

السؤال الثاني السؤال الثاني 

ا) اختر اHجابة الصحيحة من بين القوسين:

تبدأ العصور الوسطى من سقوط مدينة         ( روما – القسطنطينية – قرطاج – بغداد). ١

ظهر منصب الوزير يف عرص الدولة      ( القدمية -  الوسطى -  احلديثة -  املتأخر ). ٢

سقطت إسربطة يف القرن                 ( األول ق م – الثاين ق م -  الثالث ق م -  الرابع ق م ). ٣

كانت احلرفة الرئيسة للفينيقيني        ( الزراعة -  الصناعة – التجارة – الرعي ). ٤

ب) برهن على أن:

كان اجليش املرصي يتعامل بأخالق مع أعدائه .. ١
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متيز األدب اليوناين بالتنوع والرثاء. . ٢

مل تعرف فينيقيا الوحدة السياسية .. ٣

السؤال الثالث السؤال الثالث 

ا) ما النتائج المترتبة على...؟ 

قيام أول ثورة اجتامعية يف مرص. . ١

معركة أكتيوم البحرية. . ٢

رحلة نكاو حول إفريقيا .. ٣

ب) رتب ا7حداث التاريخية اUتية من ا7قدم إلى ا7حدث 

العثور عىل حجر رشيد – فتح القسطنطينية – سك العملة – معركة قادش . ١

السؤال الرابع السؤال الرابع 

ا) إقرأ الفقرة التاريخية التالية ثم أجب

إىل أي العصور الفرعونية ينتمي«أمنحوتب بن هابو» .. ١

ما مواهب أمنحوتب بن هابو .. ٢

ما  الصفات التي أعجبتك يف شخصيته .. ٣

اقرتح وسائل تنمية مواهب الشباب يف مرص .. ٤

الطبيب أمنحوتب بن حابوالطبيب أمنحوتب بن حابو

ولد أمنحوتب بن حابو من أرسة فقرية متواضعة سكنت مدينة «تريب» بنها احلالية ، التحق باجليش، 

وشارك يف معارك امللك حتتمس الثالث ثم ترقى يف السلك اإلداري العسكري.

ظهرت عبقريته يف عهد امللك أمنحوتب الثالث يف جمال اهلندسة والطب، وتبحر يف علوم الطب واشتهر 

،ورغم  جديدة  دوائية  وتركيبات  وصفات  وأضاف  وعرضها  البالد  طول  يف  الناس  شفاء  يف  قدرته  عىل 

اعتامده عىل العلوم التجريبية املبتكرة إال أنه رسخ لدى مرضاه أن الشفاء بيد الله. 
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النموذج الرابعالنموذج الرابع

السؤال ا7ولالسؤال ا7ول 

غير  العبارات  أمام   (✘) وعالمة  الصحيحة،  العبارات  أمام   (✔) عالمة  ضع  أ) 

الصحيحة مع ذكر السبب .

١ .(        )  انترشت عبادة رع يف عرص الدولة الوسطي مبرص القدمية .    

٢ .(        ) أطلق عىل األدب اليوناين يف مرص األدب السكندري.    

٣ .(        ) كانت مملكة احلرية تابعة للدولة البيزنطية .     

٤ .(        ) تأثر الفينيقيني باملعتقدات املرصية الدينية .     

ب) لمن تنسب ا7عمال اUتية؟

١ .(                                          )  ألغى وراثة منصب حاكم اإلقليم بعد أن أخضعهم للسلطة املركزية. 

٢ .(                                          ) أقام حديقة للحيوان يف اإلسكندرية .     

٣ .(                                          ) أسس دار الندوة يف مكة .      

٤ .(                                          ) ملك احلبشة الذى هزم محري واحتل اليمن   .    

ج) ماذا يحدث إذا...؟ 

هزمية حتتمس الثالث يف معركة جمدو.. ١

حققت إسربطة التوازن  يف الرتبية العسكرية .. ٢

السؤال الثانيالسؤال الثاني 

ا) اختر اHجابة الصحيحة من بين القوسين 

املصدر الرئييس لدراسة احلضارات         ( الربديات -  اآلثار – النقود -  األساطري). ١

اهتمت الدولة الوسطى يف مرص بتنمية مدينة         ( أون – طيبة – الفيوم – منف ). ٢

أهم معبودات الرومان املعبود             ( رع – جوبرت- عشتار-  هبل). ٣

هاجر اآلشوريني إىل العراق قادمني من                 ( فارس -  الروم – اجلزيرة العربية -  الشام ). ٤

ب) برهن على أن:

ارتبط الدين بالفلك يف مرص القدمية .. ١

البطاملة أظهروا احرتامهم للديانة املرصية القدمية .. ٢
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لفينيقيا فضًال كبًريا عىل الثقافة العاملية .. ٣

السؤال الثالثالسؤال الثالث 

ا) ما النتائج المترتبة على...؟ 

 وفاة اإلسكندر األكرب.. ١

ثورة اليهود ٥٨٦ق م .. ٢

التواصل الفين بني مرص وبالد العراق القديم .. ٣

ب) ما أهم ا7حداث المرتبطة بالتورايخ اUتية ؟ 

٢٨٠٠ق م - ٣٢٣ق م -٥٨٦ق م - ١٤٥٣م.

السؤال الرابعالسؤال الرابع 

تأمل خريطة حضارة اHغريق القديمة  التالية ثم أجب:

حدد أهم احلضارات اليونانية القدمية ؟. ١

ما معابر انتقال احلضارة الرشقية إىل اليونان؟. ٢

ما أهم املعامل األثرية يف اخلريطة؟. ٣

ما طرق التواصل بني املدن اليونانية؟. ٤

ما الدروس املستفادة من أسلوب الرتبية يف أثينا؟. ٥
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النموذج الخامسالنموذج الخامس

السؤال ا7ولالسؤال ا7ول 

أ)اختر اHجابة الصحيحة من بين القوسين:

صاحب كتابة شخصية مرص             ( مانيتون -  مجال محدان – املسعودي – أرسطو). ١

عرفت مرص اجليش النظامي يف عرص         . ٢
      ( الدولة القدمية -  الدولة الوسطى -  الدولة احلديثة -  العرص املتأخر )

 بدأت دولة البطاملة يف الضعف مع حكم بطلميوس                ( األول -  الثاين -  الثالث – الرابع ). ٣

أول أبجدية عرفها العامل األبجدية              ( الفرعوينة – الفينيقية – الالتينية -  العربية ). ٤

غير  العبارات  أمام   (✘) وعالمة  الصحيحة،  العبارات  أمام   (✔) عالمة  ضع  ب) 

الصحيحة مع ذكر السبب .

١ .(          ) كان من حق الصانع املرصي اختيار املهنة التي يريدها .    

٢ .(          ) شارك عامة الشعب الروماين  يف احلكم يف العرص اجلمهوري.   

٣ .(          ) قامت الزراعة يف جنوب شبه اجلزيرة العربية عىل مياه األمطار.   

٤ .(          ) بدأت عالقة مرص ببالد اليمن مع حكم مملكة معني .    

السؤال الثانيالسؤال الثاني 

أ) أثبت با7دلة صحة العبارات اUتية 

مل يكن حتقيق العدالة االجتامعية قامئة عىل السلطة احلاكمة وحدها يف مرص القدمية.  . ١

فساد احلكم الروماين يف مرص. . ٢

للمعبد يف بالد العراق القديم أدوار متعددة  ،. ٣

ب) اذكر عمال واحًدا لكل من :

سقنن رع .. ١

مانيتون .. ٢

سيف بن ذي يزن .. ٣

ابرونز  ملك الفرس.. ٤
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السؤال الثالثالسؤال الثالث 

ا) قارن بين 

 املصادر األولية – املصادر الثانوية لدراسة احلضارات من حيث "املفهوم وأهم أنواعه".. ١

مملكة سبأ – مملكة الغساسنة من حيث "املوقع – أشهر امللوك".. ٢

ب)  ما المقصود بالمفاهيم التاريخية اUتية: 

عبادة رسابيس – طريق درب األربعني.

ج ) من قائل العبارات اUتية ؟ وما رأيك فيها ؟

” الشعب املرصي أتقى األمم ”. ١

إنه من الصعب عىل من يقوم باألعامل العظيمة أن يريض اجلميع ”. ٢

السؤال الرابعالسؤال الرابع 

اقرأ الفقرة التاريخية اUتية ثم أجب 

ما الصفات التي أعجبتك يف شخصية شامبليون ؟. ١

ماذا حيدث إذا : مل يتوصل شامبليون إىل كشف قواعد اللغة املرصية القدمية؟ . ٢

ما الشخصية التارخيية التي أثرت يف شخصيتك من خالل دراستك للمنهج احلايل ؟وملاذا ؟. ٣

اقرتح طرًقا للتواصل املرصي  مع احلضارات األخرى حالًيا.. ٤

 شامبليون (  شامبليون ( ١٧٩٠١٧٩٠- - ١٨٣٢١٨٣٢))
كان شامبليون  شغوًفا مبرص متحمًسا هلا منذ نعومة أظافره، وانكب يتعلم ويقرأ 

ما  كل  عىل  وتغلب  حضارهتا  رس  ليكشف  النظري،  منقطع  بنشاط  فعمل  تارخيها، 

٣٢عاًما   وعمره  القدمية  املرصية  اللغة  قواعد  اكتشف  حتى  عقبات،  من  اعرتضه 

ووافته املنية وهو ىف الثانية واألربعني من عمره، وقد أهنكه ما بذله من جهد. 
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النموذج األولالنموذج األول

إجابة السؤال األولإجابة السؤال األول

أ-اخرتأ-اخرت 

١-النقوش    ٢- إيزيس وإوزريس    ٣- إكتافيوس 
٤- السومريون .

ب- ضع عالمة (ب- ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحية وعالمة ) أمام العبارات الصحيحية وعالمة 
(✘) أمام العبارات غري الصحيحة:) أمام العبارات غري الصحيحة:

✔ : حيث استطاعت الدلتا توحيد مرص ٤٢٤٢ق  -١-١
م وعاصمتها اونو ولكنها فشلت وانقسمت إىل 

مملكتني.

✘ : حيث حصل عىل مرص بطلميوس بينام حصل  -٢-٢
سلوقس عىل العراق والشام بعد وفاة اإلسكندر

✔ : مل يكن للعبيد أي حقوق ترشيعية أو  -٣-٣
تنفيذية.

✔ : تاثر الفن اليوناين  بالفن املرصي خاصة يف  -٤-٤
جمال العامرة.

إجابة السؤال الثاينإجابة السؤال الثاين 

أ- اثبت  باألدلةأ- اثبت  باألدلة

حيث كانت الديانة املرصية ضمري الشعب التي - ١
تقوم عليها العالقات اإلنسانية واالجتامعية فهي 

تعاليم حتض عىل الفضيلة ونبذ الرذيلة.

فللملك اراض وهناك أراض للمعابد والكهنة - ٢
وللعسكرين ملكية أراض وارايض اهلبات واملدن 

حيث امتدت ممتلكاته حتى البحر املتوسط - ٣
وحفظ األمن والنظام وأعاد إعامر بابل وشيد 

املعابد  وأصدر قوانيني باسمه 

ب- اذكر عمًال واحًداب- اذكر عمًال واحًدا

انترص عىل شعوب البحر املتوسط.- ١

اعرتف بالديانة املسيحية.- ٢

احتل اليمن واسقط حكم ذى نواس.- ٣

حتالف مع الروم ضد جيش خالد بن الوليد لكنه - ٤
هزم.

ج- مارأيك يف ( اإلجابة مرتوكة للطالب يف اطار ج- مارأيك يف ( اإلجابة مرتوكة للطالب يف اطار 
املوضوع )املوضوع )

إجابة السؤال الثالثإجابة السؤال الثالث 

أ- قارن أ- قارن 

 أوجه
اإلختالف

 آشور سومر

 املوقع
 احلرفة
 األصل

 جنوب العراق
  حرفة الزراعة
 قادمة من
 وسط آسيا

شامل العراق
 حرفة الرعي
 والتوسعات
 العسكرية

 جاءت من شبه
 اجلزيرة العربية

 إسبرطة  أثينا أوجه المقارنة

 إقليم اتيكا وسط الموقع
 اليونان

 حنوب غرب
 اليونان

 التربية التربية اجتماعية التربية
 عسكرية

  

ب- املفاهيم ب- املفاهيم 

النوبة : سامها املرصيون أرض تاستي  مبعين أرض 
األقواس تقع يف االطرف اجلنوبية ملرص وشامل 

السودان.

النقوش : هي إحدى املصادر األولية لدراسة 
احلضارات وتشمل الرسوم والكتابات املدونة عىل 

احلجر والرخام واملعادن واخلشب ...

إجابة السؤال الرابع إجابة السؤال الرابع 

امللك اخنوي ألنه مريكارع - ١

الفضيلة -  حب الناس – رعاية الفقراء –  - ٢
األستعانة بالشباب – القوة.  

مرتوكة للطالب.- ٣

مرتوكة للطالب.- ٤

مناذج اإلمتحاناتمناذج اإلمتحانات
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النموذج الثاينالنموذج الثاين

إجابة السؤال األولإجابة السؤال األول

أ- اخرتأ- اخرت

١- أبوحنيفة       ٢-  أبوسمبل       ٣- أفلوطني          
٤- الرافدين     

ب- ضع عالمة (ب- ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحية وعالمة ) أمام العبارات الصحيحية وعالمة 
(✘) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب ؟) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب ؟

✔ : حيث تعرضت مرص ملوجه من االحتالل  -١-١
األجنبي من اشوريني وفرس ويونان.

✘ : جنوب رشق اليونان  -٢-٢

✘ : حيث اتصلت بالد العرب مع العامل اخلارجي  -٣-٣
عن طريق التجارة وتواصلها مع احلضارت 

الكربي مثل الفرس والروم وبالد العرب.

✔ : حيث انترشت معبودات مرص هناك مثل  -٤-٤
امون وحتحور وقامت عالقات اقتصادية قوية 

فحصلت منها مرص عىل األبنوس والذهب.

إجابة السؤال الثاين إجابة السؤال الثاين 

أ- اثبت باألدلة أ- اثبت باألدلة 

صناعة الزجاج والربونز وإعداد مواد التحنيط - ١
واألصباغ واألدوية والعقاقري.

حيث سعت إىل حل مشكلة البطالة وتوفري فرص - ٢
عمل وإسقاط الديون وزيادة اإلنتاج ....

حيث كان حيكمها بالوراثة ومعه جملس متثييل - ٣
وجملش األرشاف والكهنة.

ب- اذكر عمًال واحًداب- اذكر عمًال واحًدا

صمم اهلرم املدرج.- ١

صمم متثال زيوس.- ٢

اضطهد نصاري نجران يف قصة أصحاب األخدود. - ٣

ج-  من قائل العبارة ورأيك فيها:ج-  من قائل العبارة ورأيك فيها:

- أخنوي

إجابة السؤال الثالث إجابة السؤال الثالث 

أ- قارن بني أ- قارن بني 

  ترشيعات حوراوجه املقارنة 
 حمب

 داركون

 حتقيق االستقراراهلدف 
 اإلجتامعي
 وحقوق
 والفالحني

 هتيئة ثورة
 العامة ضد
 الطبقة

 االرستقراطية
 مدي قبول
 املجتمع

 نظر إليها عىل
 اهنا قوانني

 للتحقيق العدالة
 االجتامعية

 كانت
 ترشيعات
 دموية

 أوجه
 املقارنة

 املعابد املعابد اجلنائزية
 الطقسية

 هي معابد خاصة املفهوم
 بالكهنة واهل
 الفرعون إلقامة
 طقوس عىل امللك

وهي خمصصة 
لعبادة اآلهلة .

حتشبسوت – املعابد
 الرمسيوم

  الكرنك -
األقرص .

ب- املفهوم ب- املفهوم 

 األوسرتاكا : الكتابة عىل كرسات الفخار - ١
وتستخدم يف كافة أشكال احلياة اليومية.

علم التاريخ : علم يتناول النشاط اإلنساين يف - ٢
كافة األزمنة لفهم احلارض والتنبؤ باملستقبل.

إجابة السؤال  الرابعإجابة السؤال  الرابع 

مرتوك لرأي الطالب.- ١

فرض مذهب القوة، وقيام كهنة آمون بالثورة - ٢
املضادة.

مرتوك لرأي للطالب.- ٣

مرتوك لرأي للطالب.- ٤

مناذج اإلمتحاناتمناذج اإلمتحانات
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النموذج الثالثالنموذج الثالث

إجابة السؤال األول إجابة السؤال األول 

أ- ضع عالمة (أ- ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحية وعالمة ) أمام العبارات الصحيحية وعالمة 
(✘) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب ؟) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب ؟

✔ : فمعظم الشعب مساكنه بسيطة من الطني  -١-١
والقش والطبقات املتوسطة أكرث من حجرة وأكرث 

من طابق بينام الطبقة العليا فالبيوت واسعة هلا 
حديقة وخمازن وطبقة احلكام يقيمون يف القصور 

✔ : كان ملوك البطاملة ميتلكون كل يشء مبا  -٢-٢
فيها األرض ومن عليها وجيمعوا معهم السلطات 

الترشيعية والتنفيذية والقضائية والدينية.

✔ : حيث قيض عليها األحباش واحتلوها ثم جاء  -٣-٣
الفرس وطردوا األحباش منها حتى جاء اإلسالم 

ودخل حاكم اليمن بأذان اإلسالم يف القرن السابع 
امليالدي  

✘ : يصل قدميًا طريق درب األربعني مرص  -٤-٤
بالسودان للتواصل مع دارفور وكردفان.

ب-  نسب األعامل اآلتية ب-  نسب األعامل اآلتية 

إخناتون.   - ١

هومريوس.   - ٢

سيف بن ذي يزن.  - ٣

هاينء بن مسعود.  - ٤

ج- ماذا حيدث لوج- ماذا حيدث لو

١- ضياع مساحة كبرية من األرض بسبب الفيضان – 
مل يتم بناء مدن جديدة.

٢- سيطر انطونيوس عىل مرص – اصبحت كليوباترا 
ملكة روما .....

إجابة السؤال الثاين إجابة السؤال الثاين 

أ- اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس: أ- اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس: 

روما  ٢-  القدمية  ٣ -  الرابع ق م   ٤ – التجارة - ١

ب- برهن عىل أن ب- برهن عىل أن 

فقد كان اجليش املرصي يقاتل برضاوة دفاًعا عن - ١
العرض لكن عندما يتعلق باملدنيني أو املنشآت 
املدنية كان يتعامل بكل حترض فلم يقم بأعامل 

النهب والسلب مع املدنيني مدركا أن قوته ليست 
فقط يف عسكريته ولكن يف سلوكه.

فهو جيمع بني املالحم مثل اإللياذةواألوديسة  -٢
هلومريوس والشعر الغنايئ يتضمن احلامس والغزل 

والرثاء وأشهرهم ” ارخيلوخس“ 

فهي تنقسم املدن منفصلة عن بعضها كل منها  -٣
هلا حكومتها وجمالسها مثل صور وصيدا وجبيل 

وأوغاريت.

السؤال الثالث السؤال الثالث 

أ- ما النتائج املرتتبة عىل أ- ما النتائج املرتتبة عىل 

ارتفعت قيمة الفرد وانترشت فكرة املساواة - - ١
ظهرت طبقة مل تعتز بحسبها ونسبها ومكانتها 

بقدر اعتزازها بنفسها واعتامدها عىل قدرهتا 
العقلية واملادية - نظر املرصيون إىل امللك باعتباره 

حاكًام جيب أن يرعى مصاحلهم.

انتحار انطونيوس وكليوباترا – هناية دولة البطاملة - ٢
وأصبحت مرص والية رومانية.

التعرف عىل أفريقيا – اكتشاف طريق جديد - ٣
يسمي حالًيا طريق رأس الرجاء الصالح -  التواصل 

مع أفريقيا

ب- رتب األحداث التارخيية اآلتية من القدم إىل ب- رتب األحداث التارخيية اآلتية من القدم إىل 
األحدث:األحدث:

معركة قادش- سك العملة - فتح القسطنطينية -  - ١
العثور عىل حجر رشيد.

إجابة السؤال الرابع إجابة السؤال الرابع 

اقرأ الفقرة التارخيية التالية ثم أجب:اقرأ الفقرة التارخيية التالية ثم أجب:

عرص الدولة احلديثة.  - ١

املواهب : العمل باجليش -  العمل اإلداري – الطب - ٢
واهلندسة .

مرتوك اإلجابة للطالب .- ٣

مرتوكة اإلجابة للطالب .- ٤

مناذج اإلمتحاناتمناذج اإلمتحانات
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التموذج الرابعالتموذج الرابع 

 إجابة السؤال األولإجابة السؤال األول 

أ- ضع عالمة (أ- ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحية وعالمة ) أمام العبارات الصحيحية وعالمة 
(✘) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب ؟) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب ؟

✘ : انترشت عبادة رع يف عرص الدولة القدمية. -١-١

✔ : حيث تأثر باألدب املرصى، وكان مركزه  -٢-٢
مدينة اإلسكندرية.

✘ : كانت احلرية  من خلفاء الفرس بينام كان  -٣-٣
الغساسنة من حلفاء الدولة البيزنطية ( الروم).

✔: ظهر ذلك يف وضع أدوات امليت معه واالعتقاد  -٤-٤
يف البعث واخللود وتاشبه قصة بعل مع أسطورة 

إيزيس وأوزوريس.

ب- ملن تنسب األعامل اآلتية ب- ملن تنسب األعامل اآلتية 

سنورست الثالث.- ١

بطلميوس الثاين.- ٢

قيص بن كالب.- ٣

أرياط.- ٤

ج-  ماذا حيدث لو ج-  ماذا حيدث لو 

سيطر أمراء آسيا عىل ممتلكاته يف آسيا وبالد الشام - ١
و...

 قلة الرصاع بني إسربطة ومدن اليونان – سادت - ٢
العالقات الطيبة بني إسربطة واملدن – مل تنترش 

ظاهرة العنف ....

إجابة السؤال الثاينإجابة السؤال الثاين 

أ- اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس أ- اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس 

اآلثار   ٢- الفيوم ٣-جوبرت   ٤- اجلزيرة العربية  -١

ب- برهن عىل ان ب- برهن عىل ان 

اهتم بالدين كهنة مدينة هليوبوليس الذي - ١
عبدوا رع آله الشمس وسعوا للتعرف عىل مواقع 

الكواكب والنجوم.

حرضوا اإلحتفاالت الدينية للمرصيني وتكريم - ٢
الكهنة وإنشاء املعابد مثل إدفو وفيلة.

اخرتعت فينيقيا اإلبجدية وهي مكونة ٢٢ حرًفا - ٣
ولفضلها انترش الوعي الثقايف واحلضاري فقد 

انتقلت األبجدية الفينيقية إىل اليونان ومنها إىل بالد 
الرومان.

إجابة السؤال الثالث إجابة السؤال الثالث 

أ- ما النتائج املرتتبة عىل أ- ما النتائج املرتتبة عىل 

انقسمت اإلمرباطورية اإلغريقية بني قادة جيشه - ١
فكانت مرص من نصيب بطلميوس وسوريا 

والعراق من نصيب القائد سلوقس.

تدمري لنبوخذ نرصمدينة أورشليم وأرس عدًدا كبًريا - ٢
من اليهود وقادهتم ونقلهم إىل مدينة بابل.

أخذت بالد الرافدين عن مرص شكل اهلرم املدرج - ٣
يف بناء املعابد ونقلت عنها الرسوم املجنحة  

ب)  أهم األحداث املرتبطة بالتواريخ اآلتية ؟ ب)  أهم األحداث املرتبطة بالتواريخ اآلتية ؟ 

عرص الدولة القدمية يف مرص.- ١

– وفاة اإلسكندر األكرب.- ٢

 -ثورة اليهود الثانية ضد البابليني .- ٣

– فتح العثامنيني للقسطنطينية .- ٤

إجابة السؤال الرابعإجابة السؤال الرابع 

إمامك خريطة حلضارة اإلغريق القدمية إمامك خريطة حلضارة اإلغريق القدمية 

تأمل اخلريطة ثم أجب تأمل اخلريطة ثم أجب 

الكوكالديس – طراودة – إسربطة – مقدونيا.- ١

كريت وقربص.- ٢

معبد البارثينون – متثال زيوس.- ٣

الطريق البحري حيث يتنقل السكان عرب اجلزر - ٤
بالسفن.

مرتوك اإلجابة للطالب.- ٥

مناذج اإلمتحاناتمناذج اإلمتحانات
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النموذج اخلامسالنموذج اخلامس

إجابة السؤال األول إجابة السؤال األول 

أ)اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواسأ)اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس

١ – مجال محدان   ٢- الدولة احلديثة ٣- بطلميوس الرابع   
٤- الفينيقية.

ب) ضع عالمة (ب) ضع عالمة (✔) أمام العبارات الصحيحية وعالمة ) أمام العبارات الصحيحية وعالمة 
(✘) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب ؟) أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب ؟

✔ : فقد كان كان  يرث غالًبا صناعته عن أبيه  -١-١
وجده ويورثها ألبنائه من بعده  مما ساعد عىل إتقان 

هذه احلرف   وتطويرها من جيل إىل جيل وقد 
وصلت كفاءة وخربة بعض العامل إىل حد اإلتقان 

واإلعجاز.

✘ : حيث سيطر عىل احلكم الطبقة اإلرستقراطية  -٢-٢

✔:  أقامت الزراعة يف جنوب شبه اجلزيرة  -٣-٣
العربية عىل مياه األمطار الصيفية وأقاموا السدود 

الستغالل املياه يف الزراعة خاصة يف سبأ

✔ :بدأت عالقة مرص ببالد اليمن مع حكم  -٤-٤
مملكة معني، وذلك عرب شبه جزيرة سيناء يف عرص 

البطاملة.

السؤال الثاينالسؤال الثاين 

أ- أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية أ- أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية 

حيث شارك أبناء املجتمع يف  مساعدة اآلخريني - ١
وسد احتياجاهتم  وهو ما يسمي اآلن بدور 

املجتمع املدين يف مواجهة مشكالت املجتمع.

حيث تم فرض الرضائب الباهظة عىل املرصيني - ٢
وفساد احلكم الروماين يف مرص والتمييز الطبقي 

والنظرة إىل الشعب عىل انه طبقة دنيا. 

هي دار العبادة – مكان تتويج امللوك وختزين - ٣
السجالت.

ب- اذكر عمًال واحًدا لكل من:ب- اذكر عمًال واحًدا لكل من:

قاد املقاومة ضد االحتالل اهلكسويس ومات ألجل وطنه - ١

مؤرخ مرصي قسم األرسة املرصية إىل ثالثني أرسة - ٢
حاكمة.

حرر مرص من األحباش مبساندة الفرس.- ٣

قتل النعامن بن املنذر حاكم احلرية.- ٤

السؤال الثالث السؤال الثالث 

أ- قارن بني أ- قارن بني 

املصادر الثانوية املصادر األولية أوجه املقارنة 
املفهوم

مصادر وثائقية 
عارصت جمرى 

األحداث 
التارخيية 

تشمل كتابات املؤرخني 
والشعراء والفالسفة 

التي مل تعارص 
األحداث التارخيية 

اآلثار االنواع 
– النقوش- 

الربديات 

مثل كتابة املؤرخني 
-  الشعراء (هومريوس) 

واألساطري مثل 
(إيزيس واوزوريس )

 أوجه
 املقارنة

 الغساسنة سبأ

 جنوب غرب املوقع
 اليمن

أرض حران املحيطة 
بجبل الدروز يف بالد 

الشام. 
 أشهر
 امللوك

 احلارث الثاين بن جبلةبلقيس

ب- املقصود باملفاهيم التارخيية اآلتية ب- املقصود باملفاهيم التارخيية اآلتية 

عبادة رسابيس : مزج الديانة املرصية - ١
بالديانة اإلغريقية وأقاموا له معبد رسابيوم يف 

اإلسكندرية.

طريق درب األربعني:  طريق يبدأ من أسيوط - ٢
ليصل إىل دارفو وكردفان يف السودان.

ج ) من قائل العبارات اآلتية ؟ وما رأيك فيها ج ) من قائل العبارات اآلتية ؟ وما رأيك فيها ؟

هريدوت ( مرتوك الرأي للطالب )- ١

سولون ( مرتوك الرأي للطالب )- ٢

إجابة السؤال الرابعإجابة السؤال الرابع 

إجابة أسئلة الفقرة التارخيية إجابة أسئلة الفقرة التارخيية 

منها حب مرص – شغوفه بالعلم -  إرصاره عىل - ١
معرفة تاريخ مرص.

 فشل يف معرفة الكتابة املرصية القدمية بقاء - ٢
احلضارة املرصية القدمية غامضة .

 اإلجابة مرتوكة للطالب.- ٣

اإلجابة مرتوكة للطالب.- ٤

مناذج اإلمتحاناتمناذج اإلمتحانات




