أسئلة
 السؤال األول  :بم تفسر -:
 -1النزعة العسكرية فى مدينة أسبرطة؟
-

بسبب موقع أسبرطة البعيد عن البحر حيث لم يكن أمام أهلها من وسيلة لمواجهة أزدياد السكان سوى
التوسع على حساب جيرانها مما جعلها سوط عذاب لجيرانها .

 -2تسمية عصر بركليس بعصر آثينا الذهبى؟
 بسبب كثرة أصالحاته التى أدت إلى زيادة سلطة الشعب باألضافة الصالحاته األقتصادية حيث هيأ العملللمتعطلين وزاد من عدد سفن االسطول وأنشأ دور الصناعة والمعابد والمنشأت العامة.
 -3كانت التربية فى أسبرطة ذات صبغة عسكرية؟
 الن الهدف منها هو أخراج مواطنين قادرين على القتال وكان موت االسبرطى فى ميدان القتال هوالشرف االعظم .كما كانت الحياة بعد الهزيمة هى العار الذى ال يمحى.
 -4لم تسهم أسبرطة بقدر كبير فى الحضارة األغريقية؟
 بسبب أهتمام أسبرطة بالجيش واإلدارة العسكرية أكثر من أهتمامها بالمظاهر الحضارية. -5المنافسة بين أسبرطة وآثينا وسوء العالقة بينهما؟
 بسبب أشتراك أسبرطة وآثينا فى أنتصار بالد األغريق على الفرس ونتيجة لذلك تفاخرت أثينا بدورهافى هذا االنتصار مما أدى إلى المنافسة وسوء العالقات بين أسبرطة وآثينا.
 -6لم تكن حضارة االغريق حضارة زراعية؟
 بسبب طبيعة بالد األغريق الجبلية وفقر التربة وقله األراضى الصالحة للزراعة فهذا جعل السكانيبحثون عن مهن أخرى غير الزراعة كالتجارة والصناعة.
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 -7عدم قيام دولة موحدة فى فينيقيا؟
 الن فينيقيا كانت بمثابة قنطرة تمر عليها الجيوش القادمة من كل مكان ولذلك لم يستطع الفينيقيون إقامةدولة موحدة وإنما أسسوا مدن مستقلة ذات حكومات منفصلة تحميها أبراج وأسوار عالية.
 -8أتجاه الفينيقيين الستغالل البحر؟
 بسبب وجود الفينيقيين فى شريط ساحلى ضيق محدود الموارد مما أدى التجاههم للسعى وراء الرزق فىالبحر وساعدهم على ذلك وفرة االخشاب لبناء السفن – موقع فينيقيا المتوسط بين الشرق والغرب –
كثرة التعاريج الساحلية التى سهلت قيام الموانى الطبيعية
 -9أستعانة المصريين بمجموعة من الفينيقيين للقيام برحلة بحرية حول أفريقيا؟
 الن الفينيقيين أشتهروا بركوب البحر ويتقدمهم فى بناء السفن لذلك كلفهم نخاو فرعون مصر بالقيامبرحلة كشفية حول أفريقيا.
 -11تأثر الفينيقيين بالفن المصرى القديم؟
 لوجود عالقات سياسية وثقافية وأقتصادية ودينية تربط فينيقيا بمصر منذ فجر التاريخ. -11أستخدام زراعة المدرجات فى فينيقيا؟
 بسبب وجود الفينيقيين فى سهل ساحلى ضيق تحده الجبال من ناحية الشرق فعملوا على تحويل سفوحهذه الجبال إلى مصاطب صالحة للزراعة.
 -12أشتهر الفينيقيين بالصبغة األرجوانية الحمراء؟
 بسبب براعة الفينيقيين فى إستخراج الصبغة الحمراء من أجسام بعض القواقع التى تعيش فى البحر كماأشتهروا بمهارتهم فى أستخدام هذه الصبغة فى صنع المنسوجات.
 -13سميت االلعاب االولمبية بهذا االسم
 -الن االلعاب كانت تقام بالقرب من معبد كبير الهتهم " زيوس " الذى اعتقدوا انه يعيش فوق قمة جبل اولمب
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-14اطلق العرب على أرسطو المعلم االول
 النه بحث فى كثير من العلوم بجانب الفلسفة -11كيف اثرت الحضارة المصرية فى  .......؟
 الحضارة المينوية فى كريت
 حيث اتصلت الحضارة الكريتية بالحضارة المصرية حيث عثر على أوانى ومصنوعات كريتية فىمصر كما وجدت اثار مصرية فى كريت
 حضارة االغريق
 تأثرت الحضارة االغريقية بالحضارة المصرية من حيث -1االتصال غير المباشر وذلك عندما
-

غزا االغريق جزيرة كريت وأخذوا الكثير من مظاهر حضارتها المتأثرة بالحضارة المصرية

-

نقل الفينيقون مظاهر الحضارة المصرية الى البالد التى تاجروا معها ومنها بالد االغريق

 -2االتصال المباشر وذلك عندما
-

وفد التجار االغريق الى مصر منذ القرن ال  8ق.م وأنشاوا مدنا خاصه بهم سارت على النظام االغريقى

-

التحق الكثير من االغريق بجيش مصر كجنود مرتزقة

-

وفد عشرات العلماء والكتاب والطالب للعلم االفريقين الى مصر ونقلوا منها الكثير من مظاهر التقدم
فى الطب والفلك والفنون وغيرها من مظاهر مختلفة وظلت عالقة االغريق بمصر تزداد على مر
السنين حتى وقت مجئ االسكندرية الى مصر

 -16أزدهار الحضارة الهيلنستية فى مصر ؟
-

بسبب تميز مصر بتربه خصبة لنموتلك الحضارة التى أستفادت من الحضارة المصرية القديمة

-

تميز مصر بوجود أنظمة راسخه وثروة بشرية ومادة عظيمة استفادت منها هذه الحضارة

-

تميز مصر بموقع فريد وسط العالم المتمدين فى ذلك الوقت

 -17ضعف دوله البطالمة فى مصر ؟
 تدهور اقتصادها لجشع البطالمة وفرضهم الضرائب الباهظة  -ضعف قدرة البطالمة فى المحافظةعلى أمالك مصر الخارجية  -الحروب المستمرة بين البطالمة والسليوقيين
 -ضعف الملوك البطالمة األواخر والنزاع على الحكم بين أفراد االسرة الحاكمة
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 -18تدهور الزراعة والتجارة فى أواخر العصر البطلمى ؟
 لجشع البطالمة وفرضهم الضرائب الباهظة مما أدى لضعف قدرتهم على المحافظة على أمالكمصر الخارجية وعلى االستمرار فى تمويل مشروعاتهم الداخلية
 -19أهتمام البطالمة بتنمية موارد مصر االقتصادية ؟
 لتحقيق أطماعهم الخارجية وأهتماماتهم الداخلية وقد أنعكس اهتمام البطالمة بتنمية موارد مصراالقتصادية على كافة المرافق االنتاجية
 -21ثقه المصريين بأنفسهم بعد موقعه رفح ؟
 بسبب أنتصارهم فى معركة رفح حيث كانت هذة هى المرة االولى منذ زمن بعيد التى يشترك فيهاجنود مصريون فى معركة حربية وينتزعون النصر
 -21أقامت البطالمة لمنارة االسكندرية ؟
لهداية السفن القادمة الى االسكندرية واعتبرت من عجائب العالم القديم
 -22اهتما م البطالمة بسك العمله والتعامل بها
لتسهيل التبادل التجارى وكانت وسيله الزدهار التجارة البطلمية

 السؤال الثاني :ما النتائج المترتبة على:
 -1أكتشاف االبجدية الفينيقية؟
-

للتعرف على أول أبجدية عرفها العالم والتى كان لها الفضل فى نشر الوعى والثقافة والحضارة فى
شتى أرجاء العالم.

 -2الصراع بين آثينا وأسبرطة؟
 أنتصار آثينا على أسبرطة وأصبحت زعيمة المدن األغريقية فى القرن الخامس قبل الميالد. -3رحلة الفينيقيين حول أفريقيا؟
 أصبحوا رواد المالحة البحرية القديمة وأكتشفوا طريق رآس الرجاء الصالح قبل أكتشاف األوروبين لهبحوالى  2111عام
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 -4طبيعة بالد االغريق الجبلية؟
 أدت الى تقسيم بالد االغريق الى مجموعة من األقاليم المحدودة المساحة والمنعزلة فظهرت دويالتحول المدن الكبرى واتجاة االغريق الى البحار كوسيلة لالتصال
 -5موقع مدينة اسبرطة البعيد عن البحر؟
 أدى ذلك الى سيطرة النزعة العسكرية على اهلها حيث لم يكن امامهم من وسيلة لمواجهة أزديادالسكان سوى التوسع فيما حولها من بالد مما جعلها سوط عذاب لجيرانها
 -6الصراع بين اثينا واسبرطة ؟
 ترتب على هذا الصراع أنتصار أثينا على اسبرطة وأصبحت اثينا زعيمة المدن االغريقية فى القرنالخامس قبل الميالد
 -7اقامة الدورات االولمبية بين المدن االغريقية ؟
 أدى ذلك الى اهتمام االغريق بالرياضة ومزاولتها وقيام التنافس بين المدن االغريقية للنصر فى هذهالدورات
 -8أختراع أثينا للعمله؟
 أدى الى انتعاش التجارة النها سهلة الجمع والتخزين أكثر من أدوات المقايضة التى كانت تستخدم فىالتجارة
 -9تأثر االغريق بالديانة المصرية القديمة فى عصر البطالمة ؟
 ترتب على ذلك انتشار عباده االلهه المصرية إيزيس فى بالد االغريق -ظهور عباده األله سرابيس وهى مزيج من الديانة المصرية القديمة والديانة االغريقية

 السؤال الثالث :أكمل العبارات التالية :
 -1من أقدم المدن الفينيقية وأوثقها صله بمصر جبيل
 -2زعيمة المدن الفينيقية صيدا
 -3عبد الفينيقيون االله أدونيس وهو يمثل القوة المتجددة فى الشمس
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 -4رب الخصب واالنماء الذى أصلح األرض عند الفينيقيين هو االله بعل
 -5كان طابع الحكم فى مدينة أسبرطة طابع عسكرى
 -6أهتم االثينيون بالتجارة وتوصلوا إلى أختراع العملة التى ساعدت على أنتعاشها
 -7عمل بركليس على تثبيت أسس الديمقراطية فى مدينة آثينا
 -8أنتصر األغريق على الفرس بفضل جيش أسبرطة وأسطول آثينا
 -9كانت الطبقة العليا هى المسيطرة على الحكم فى المدن الفينيقية
 -11أخذ األغريق األبجدية عن المصريين ثم أورثوها للرومان ومنها ظهرت االبجدية األوروبية الحديثة.
 -11أستورد المصريين القدماء األخشاب من بالد فينيقيا فى عهد الدولة القديمة
 -12صور الفينيقيين الكفاح بين الخير والشر فى قصه االلة بعل

 السؤال الرابع  :ايد باألد لة التاريخية ........؟
 -1قامت بالد االغريق بدور المستورد لحضارات الشرق القديم والموزع لها
جــ -حيث :
 -1قرب بالد االغريق من منبع حضارات الشرق القديم جعلها تأخذ منها
 -2قامت جزيرتا كريت وقبرص بدور المعبر الرئيسى لالتصال الحضارى والتجارى من حضارات
الشرق القديم الى أسيا الصغرى وساحل أفريقيا الشمالى
 -3كان الساحل الغربى لبالد االغريق والجزر القريبة منه بمثابة البوابة الغربية التى حمل التجار
والمهاجرين الحضارة الى شبة الجزيرة االيطالية وبذلك نشات حضارة الرومان
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 -2تقدمت العلوم تقدما كبيراً خالل العصر الذهبى الثينا
تقدمت العلوم تقدما كبيراً خالل العصر الذهبى الثينا حيث -:
 -1أستمد االغريق الكثير من اصول العلم من المصريين القدماء
 -2نجحوا فى تحويل الكثير من تجارب المصريين القدماء الى قوانين علمية
 -3برعوا فى كثير من العلوم مثل الطبيعة والفلك والرياضيات والطب
 -3تعد الفلسفة االغريقية من أعظم ما قدمه االغريق لإلنسانية ؟
 حيث أهتم االغريق اهتماماً كبيراً بالفلسفة فعملوا على تحليل المشكالت المهمة والتعرف على أسرارالكون كما حاولوا التعرف على ماهو الحق والجمال ومعنى الحياة الفاضلة وغيرها من قيم

 السؤال الخامس  :على من أطلق كل لقب من االلقاب االتية -:
 -1المعلم االول ← أرسطو
 -2أبو الطب البشرى ← أبو قراط
 -3أبو التاريخ ← هيرودوت
 -4حامى حمى االغريق ← االسكندر

 السؤال السادس  :الى من تنسب االعمال واالراء االتية -:
 -1الغى مبدأ العبودية فى اُثينا كرهن لتسديد الدين (سولون)
 -2رأى أن تربية شعب أثينا تربية اجتماعية سليمة هو السبيل الرتقاء الشعب وصالح أحواله (بركليس )
 -3هيأ العمل للمتعطلين وعمل على إظهار عظمة أثينا (بركليس )
 -4نحت تمثال لإللهة أثينا (فدياس)
 -5ألف ملحمتى االلياذه واالوديسة فى القرن ال 9ق.م (هوميروس)
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 -6أمن بأن الجدل والمنا قشة يوصالن الى الحقيقة (سقراط)
 -7عمل على تحسين األحوال االقتصادية فى أثينا وزيادة عدد سفن االسطول (بركليس)
 -8ألف مسرحية أنتيجونى (سوفوكليس )
 -9أخضع المدن االغريقية تحت حكمة (فيليب المقدونى)
 -11سجل محاورات سقراط (افالطون)
 -11هزم الجيوش الفارسية فى أسيا الصغرى (االسكندر المقدونى)



السؤال السابع  :قارن بين اسبرطة واثينا من حيث -:
الديمقراطية

المساهمة فى الحضارة

التربية

حضارة اثينا

حضارة أسبرطة
الديمقراطية
 ديمقراطية الى حد ما كما كان ذوطابع
عسكرى صارم

 ديمقراطى حيث قامت بهاالمجالس النيابية وأصبح للمواطن
حق ابداء الراى كما ظهر
المشرعون

الهدف من التربية
 -إخراج مواطنين قادرين على القتال

 كان هدف بركليس تربية الشعبتربية إجتماعية سليمة الصالح
احواله

المساهمة فى الحضارة
 لم تساهم بقسط كبير فى الحضارةاالغريقية بسبب نزعتها العسكرية
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 ساهمت بقسط كبير فى الحضارةاالغريقية

