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 [جوابو  سؤال]

––

 الوحدة األوىل: عصور ما قبل التاري    خ والعصور التاريخية
 

 الدرس األول: عصور ما قبل التاري    خ
 أين كان يعيش اإلنسان القديم )األول(؟ س: 
   ج: 
  الكهوف ف 

ة ف  ية صغير  مجموعات بشر
مراحل تعد أطول تنبيه: عصور ما قبل التاري    خ 

 تاري    خ اإلنسان
 

 متى بدأت عصور ما قبل التاري    خ؟ س: 
اع الكتابة ج:   بدأت من استخدام اإلنسان لألدوات الّصّوانية حتى اخيى
 الفاصل بير  العصور التاريخية وعصور ما قبل التاري    خ؟ ثما الحد س: 
اع الكتابة ج:   اخيى
اع الكتابة؟ س:   متى تم اخيى
 ق.م )قبل الميالد( 0033حوال   ج: 

 

ف س:   عصور ما قبل التاري    خ عرِّ
اع الكتابةا ج:    بدأت من استخدام اإلنسان لألدوات الصوانية حتى اخيى

 لعصور التى
 

ف س:   العصور التاريخية عرِّ
اع اإلنسان الكتابة حتى عرصنا الحال   ج:    بدأت من اخيى

 العصور التى
 

 ما الفرق بير  العصور التاريخية وعصور ما قبل التاري    خ؟ س: 
اع الكتابةي ج:   تم ذكر التعريف وأن الحدث الفاصل بينهما هو اخيى

 

د  س: 
ّ
 أقسام عصور ما قبل التاري    خعد

:  ج:    أربعة عصور وه 
 م    العرص الحجري القدي . 1
2 .  )  العرص الحجري الوسيط )االنتقال 
 العرص الحجري الحديث    . 0
 العرص الحجري النحاس   . 4
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  ما  س: 
 
 ؟العرص الحجري القديم مظاهر حياة اإلنسان ف

           الصيد وجمع الثمار وااللتقاط      . 1
  الكهوف  . 2

 العيش ف 
    استخدام األدوات من الحجارة والعظام . 0
 اكتشاف النار . 4

 

  العرص الحجري القديم؟ س: 
 مم صنع اإلنسان أدواته ف 

  صنع أدواته، مثل الحجارة والعظام ج: 
 اعتمد عىل الطبيعة ف 

 

( مظاهر اذكر  س:   العرص الحجري الوسيط )االنتقاىل 
 ظهور أدوات الجرش والطحن   . 1
2 .   

  جت 
المحاصيل  صناعة المناجل واستخدامها ف 

 الزراعية
 تطوير أدوات صوانية بأشكال جديدة . 0

 
 

ف أدوات الجرش س:   عرِّ
  العرص الحجري الوسيط ج: 

 أدوات ظهرت ف 
 

 يرّ  سبب تسميته بالعرص االنتقال  ب س: 
  تجمعات سكانية  ج: 

ية إل االستقرار ف  انتقل اإلنسان من حياة الصيد وجمع النباتات الير
ت بتطوير األدوات الحجرية لتناسب حاجاته  تمير 

 

  العرص الحجري الوسيط؟ س: 
 ما داللة استخدام المناجل ف 

  المحاصيل الزراعية عوضا  ج: 
  عملية التقاط النباتات، فالمنجل لجت 

عن داللة التطور ف 
 التقاطها باليد. 

 

 العرص الحجري الحديث مظاهر  اذكر  س: 
 وتدجير  الحيوانات           ظهور الزراعة . 1
 بناء القرى  . 2
  الصيدصناعة رؤوس الس . 0

 هام الستخدامها ف 
 صناعة الفخار . 4

 

 أي عرص من عصور ما قبل التاري    خ يعد عرص االستقرار لإلنسان؟  س: 
 العرص الحجري الحديث هو عرص االستقرار بالنسبة لإلنسان.  ج: 
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  العرص الحجري الحديث ار علل: استقر س: 
 بدال من حياة التنقل اإلنسان ف 

م تربية الحيوانات وتدجينها وبالتال     ج: 
ّ
ألن اإلنسان اكتشف الزراعة وحّسن وسائلها وتعل

 بدال من حياة التنقل.  اضطر لالستقرار بالقرب من مزروعاته
 

 الحجري الحديث أمثلة عىل مناطق أثرية من األردن من العرص اذكر  س: 
ة ) ج:    مدينة عمان وتعود للفيى

 ( ق.م0033قرية عير  غزال األثرية وتقع ف 
 

 العرص الحجري النحاس   مظاهر اذكر  س: 
  واألدوات . 1

  صناعة األوان 
 استخدام اإلنسان النحاس ألول مرة ف 

 استئناس الحيوان وظهور الرع   . 2
ظهور األعمال الفنية كالرسومات عىل  . 0

 الجدران
 ظهور الملكيات الزراعية . 4
 ظهور طبقة الحرفيير   . 0

 

؟لعرص الحجري اهو سبب تسميته با ما  س:   لنحاس 
 ألن اإلنسان تعّرف إل معدن النحاس ألول مرة وبدأ يصنع منه أدواته ج: 

 

  األردن تعود للعرص النحاس  أمثلة عىل مواقع تاريخية اذكر  س: 
 
 ف

سول ) . 1
ُ
لْيالت الغ

ُ
ق.م( ، تقع شمال البحر الميت، فيها 4333منطقة أنر  حامد  وت

  والكؤوس
 أدوات فخارية مدهونة ومزخرفة كالجرار واألوان 

ْينان ) . 2
َ
ق.م(، تقع جنوب األردن، فيها رسومات جدارية هندسية ملونة، 4033منطقة ف

 وأدوات لصهر النحاس. 
 

اعات واالكتشافاتجدولة    كل عرص مع أهم االختر
 اكتشاف النار العرصالحجري القديم

 صناعة المناجل ،تطوير أدوات الصوان العرصالحجري الوسيط

 صناعة الفخار العرصالحجري الحديث

 اكتشاف النحاس العرصالحجري النحاس  
 

 ما سبب تطور أدوات اإلنسان القديم؟ س: 
 لتناسب حاجاته ج: 

 

 قارن بير  مظاهر العرص الحجري الوسيط والنحاس  من حيث األدوات المستخدمة س: 
 ، العرص الحجري النحاس  أدواته من النحاس. العرص الحجري الوسيط أدواته صوانية ج: 
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:  س:   أكمل الفراغ فيما يىل 
  العرص  -أ

 الحجري الحديثاكتشف اإلنسان الفخار ف 
  اكتشفت من العرص الحجري الحديث.  عير  غزالتعد آثار قرية  -ب

 األردنية من اآلثار التى
 

 خريطة ذهنية لعصور ما قبل التاري    خ

 
 

: العصور التاريخية  
 الدرس الثان 

 متى بدأت العصور التاريخية؟ س: 
اع الكتابة ج:   بدأت منذ اخيى
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ف س:   الكتابة عرِّ
  ُعِرف منها تطور  تدوين اإلنسان أخباره عن طريق النقوش والرسوم والرموز  ج: 

التى
ية  الجماعات البشر

 
 

 ؟أهمية الكتابةما  س: 
ية  . 1  التعرف عىل تاري    خ تطور الجماعات البشر
 زيادة التفاعل الحضاري واالجتماع  بير  الشعوب . 2
 

 أقسام العصور التاريخيةاذكر  س: 
نزي     -1ج:   العرص الحديدي -2العرص الير

 

نزي اذكر  س:   مظاهر العرص التر
اع  . 1 نزاخيى   معدن الير
  ظهور دول المدن . 2
م . 0

ّ
 ظهور الرّي المنظ

 

 مظاهر العرص الحديدي اذكر  س: 
 استخدام الحديد ألول مرة بجانب األدوات الحجرية . 1
 حول المدن إل ممالكت . 2
 حفر اآلبار المائية . 0

 

ف س:  نز عرِّ  معدن الير
 مزي    ج من معدن النحاس مع القصدير ج: 

 

ف س:   دول المدن عرِّ
 سياس  مستقلمدن ذات نظام  ج: 
 

  العرص الحديديفائدة استخدام الحديد بجانب ا ما  س: 
 ؟ألدوات الحجرية ف 

 تحسير  الصناعات والحرف ج: 
 

  العرص الحديدي أسماءاذكر  س: 
 
 ممالك ف

 مملكة أدوم -0 مملكة مؤاب -2 مملكة عمون  -1 ج: 
 

  العرص الحديدي س: 
 علل حفر اآلبار المائية ف 

  حياة ج: 
 اإلنسان اليومية لجمع المياه واستخدامها ف 
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نزي ما  س:  سبب تسمية العرص الير
 ؟بهذا االسم

  ذلك  ج: 
نز ف  اع معدن الير

الخيى
 العرص

 

سبب تسمية العرص  ما  س: 
 ؟الحديدي بهذا االسم

   ج: 
الستخدام الحديد ألول مرة ف 
ذلك العرص إل جانب األدوات 

 الحجرية
 

 التاريخية مع رموزها الزمنية للعصور الحقب عدد  س: 
 أو يقسم المؤرخون العصور التاريخية إل حقب زمنية.. اذكرها      
 الهجري )ه( -0  الميالدي )م( -2  قبل الميالد )ق.م( -1 ج: 

   أقسامما س: 
 ؟التقويم التأريخ 

 التأري    خ الهجري -2التأري    خ الميالدي     -1  ج: 
 

ري    خ  س: 
ْ
 الميالدي بهذا االسم؟لماذا ُسم  التأ

 بداية التاري    خ الميالدييعد مولد رسول هللا عيىس عليه السالم  ج: 
 

 الت لماذا ُسم   س: 
ْ
 ؟ري    خ الهجري بهذا االسمأ

 بداية بسبب هجرة الرسول صىل هللا عليه وسلم إل المد ج: 
ّ
ري    خ ألتلينة المنورة، وه  تعد

 الهجري عند المسلمير  
 

 دي؟بم يرتبط التقويم الميال  س: 
  وآخرها كانون األول، والتقويم ثابت مع  . 1

  أولها كانون الثان 
يرتبط باألشهر الشمسية التى

 فصول السنة 
 وترتبط به مواقيت أعياد الميالد . 2
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 بم يرتبط التقويم الهجري؟ س: 
  أولها محّرم وآخرها ذو الحجة، وهو الذ . 1

  يرتبط باألشهر القمرية التى
ي نعتمد عليه ف 

 التأري    خ الهجري
 وترتبط به مواقيت الصوم والحج وعيداهما . 2

 

:  س:   أكمل الفراغ فيما يىل 
  -أ

ّ
 بداية التأري    خ الهجري هجرة الرسول صىل هللا عليه وسلمتعد

 بداية التقويم الميالدي مولد عيىس عليه السالمُيعتير  -ب
 نقوش ورسوم ورموزبدأت الكتابة عىل شكل  -ج
نز هو  -د  مزي    ج من معدن النحاس والقصديراليرُ
 القمريةويرتبط التقويم الهجري باألشهر  الشمسيةيرتبط التقويم الميالدي باألشهر  -ه

 

 الدرس الثالث: الحضارة
ف س:   الحضارة عرِّ
 نسانالفكري لإل نجاز المادي و اإل  ج: 
 

 نبان للحضارة اذكرهماهناك جا س: 
 جانب فكري: ويشمل الفنون والعمارة والمدن . 1
 والعاداتجانب مادي: ويشمل اللغة والقيم  . 2

 

 من قائل تلك العبارة: "الحضارة غاية العمران"؟ س: 
 ابن خلدون ج: 

 

 لماذا تعتير الحضارة عملية مستمرة؟ س: 
أدت معرفة اإلنسان بالزراعة ثم الكتابة إل تطور الحضارات األول ثم تطور بعضها  ج: 

بمعزل عن بعض واعتمدت عىل مواردها الطبيعية وابتكارات أهلها، ثم اتصلت ببعضا 
 وتبادلت األفكار والمهارات. 

 

 قديمة نسانيةإحضارات لأسماء اذكر  س: 
 من أقدمها:  أو ظهرت حضارات إنسانية عديدة ..    
  مرص  -1 ج: 

 حضارة بالد الرافدين)العراق(  -0حضارة بالد الشام  -2     الحضارة الفرعونية ف 
 حضارة الهند -0                        حضارة الصير   -4     
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 عوامل قيام الحضاراتاذكر  س: 
         وفرة المياه  . 1
بة . 2     خصوبة اليى
 العامل الفكري . 0
   األمن واالستقرار  . 4
               المناخ . 0
0 .   

 الموقع الجغراف 
 

د أهم  س: 
ِّ
 توضيح كل مظهرمع  .. انيةمظاهر الحضارة االنسعد
  ال بد لها من نظام حكمالمظاهر السياسية . 1

 : اإلنسان بطبعه يميل نحو الجماعة التى
 : توجه اإلنسان لمعرفة الخالقالمظاهر الدينية . 2
 الشعوب عىل التواصل: كالكتابة فه  ساعدت المظاهر الفكرية . 0
: اتجاه اإلنسان نحو استغالل الموارد الطبيعية لخدمته وتلبية المظاهر االقتصادية . 4

 احتياجاته
 : العادات والتقاليد لكل حضارةالمظاهر االجتماعية . 0

 

 
 أسباب انهيار الحضارات فش:  س: 
    الحروب و الكوارث . 1
 الظلم و االستبداد و الفساد . 2
المصادر سوء استخدام الموارد و  . 0

 الطبيعية

  
 
 

 صوب العبارات اآلتية:  س: 
 )العمران( البنيانالحضارة ه  غاية  -أ

 )الجماعة( العزلةاإلنسان بطبعه يميل نحو  -ب
( المتطورة فقط للجماعاتالحضارة اإلنسانية ملك  -ج  )لجميع البشر
 )المظاهر الفكرية( للحضارة اإلنسانية المظاهر السياسيةالكتابة من  -د
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 ومصطلحات الوحدة األوىلتعريفات 

  بدأت من استخدام اإلنسان لألدوات الصوانية : اما قبل التاري    خالعصور  -
لعصور التى

اع الكتابة  حتى اخيى
اع اإلنسان الكتابة حتى عرصنا الحال  : العصور التاريخية -   بدأت من اخيى

 العصور التى
  العرص الحجري الوسيطأدوات الجرش -

 : أدوات ظهرت ف 
  ُعِرف منها  تدوين اإلنسان أخباره عن طريق النقوش والرسوم والرموز : الكتابة -

التى
ية  تطور الجماعات البشر

نز -  : مزي    ج من معدن النحاس مع القصديرمعدن التر
 : مدن ذات نظام سياس  مستقلدول المدن -
 : اإلنجاز المادي والفكري لإلنسانالحضارة -

 

 الوحدة الثانية:حضارات بالد الشام القديمة
  الدرس األول: الحضارة األدومية

   س: 
ُيطلق اسم بالد الشام قديًما عىل المنطقة التى

ا:   تشمل حاليًّ
 سوريا، األردن، لبنان، فلسطير   ج: 

 

 أين تقع بالد الشام؟ س: 
  الجزء اآلسيوي من الوطن العرنر   ج: 
 )قارة آسيا( ف 

 

  بالد الشامما  س: 
 
 ؟أسباب نشوء الحضارات ف

  الهام الذي يربط بير  القارات  ج: 
الموقع الجغراف 

 الثالث
اتبيرِّ   س:    لبالد الشام وأهمية مت  

 
 الموقع الجغراف

 ربط بير  القارات الثالثي  . 1
ق القديم وحضارات الغربال همزة وصل بير  حضارات . 2  شر
بة، وتوافر المياه.  . 0  توفر عوامل االستقرار، مثل: المناخ، اليى

 

د 
ِّ
قس: عد   القديمة والغرب حضارات الشر
ق:  -  شبه الجزيرة العربية -0   وادي النيل -2     بالد الرافدين )العراق( -1 الشر
  أوروبا( الغرب -

 الرومانية   -2                      اليونانية  -1: )أي ف 
 

  بالد الشامعدد  س: 
 
 عوامل االستقرار ف

بة   -2المناخ   -1  ج:   وفرة المياه -0اليى
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  بالد الشامأهم ما  س: 
 
  قامت ف

 )انظر الخريطة( وأين قامت؟ ؟الحضارات التر
 جنوب بالد الشام األدوميون . 1
 وسط بالد الشام الكنعانيون . 2
 عىل سواحل البحر المتوسط الفنيقيون . 0

 

  األردن؟ س: 
 أي هذه الحضارات قامت ف 

 الحضارة األدومية ج: 
 

  األردن ير  نشأت حضارة األدوميومتى أين  س: 
 ؟ف 

اة جنوب األردن الممتدة من وادي الحسا حتى العقبة جنوبً  منطقة ج:   ق.م 2333 ،ا الشر
 

ف س:   ير  األدومي عرِّ
ا" شيدوا عدة مدن واتخذوا مدينة "بَ  قبائل سامية ج:  صير

 قرب الطفيلة عاصمة لهم
 

  أي عرص قامت دولة  س: 
؟ف   األدوميير 
  العرص الحديدي األول ج: 
 ق.م( 2333)  ف 

 

 )انظر الخريطة(  وأين تقع؟ير  األدوميمة ماه  عاص س: 
ا وتقع قرب الطفيلة جنوب األردنبَ  ج:  ْ  صير

 

؟ما  س:   سبب تسميتهم باألدوميير 
   ج: 

نسبة إل اللون األدم )األحمر الداكن( الذي يمير  المنطقة ذات الصخور الحمراء التى
 سكنها األدوميون

ية تنبيه: تأثرت الحضارة األدومية   الواقع عىل الطرق التجارية التر
 
 بالموقع الجغراف

 مظاهر الحضارة األدوميةوضح  س: 
 الحياة الدينية -0الحياة االقتصادية     -2الحياة السياسية    -1 ج: 

 

  عند األدوميي    مظاهر الحياة السياسيةوضح  س: 
 ملكا عليهم يعيشون عىل شكل قبائل يحكمهم شيخ القبيلة ويختارون األقوى ليكون ج: 
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 عند األدوميي    مظاهر الحياة االقتصاديةوضح  س: 
 الزراعة  إل جانب بالرع  العمل  . 1
ية  . 2  حماية القوافل التجارية الير
 التجارة البحرية  . 0
 استخراج النحاس . 4

 

 عند األدوميي    مظاهر الحياة الدينيةوضح  س: 
 هدد: قوس، أسماء آلهتهممن  (بتعدد اآللهة )اإليمان ديانتهم الوثنية ج: 

 

 وضح شكل النظام السياس  عند األدوميير   س: 
ا.  يختارون األقوى بير  شيوخ القبائلحيث نظام قبىل  يحكمهم شيخ القبيلة  ج: 

ً
 ليكون ملك

 للدولة األدوميةاإلنجازات العمرانية اذكر أهم  س: 
ة    -2قرية السلع   -1 ج: 

ّ
ك المائية -0الِمسل  الير

 

ببناء الخزانات  لماذا اهتم األدوميون س: 
 المائية وحفر اآلبار؟

 ألنهم كانوا يعملون بالرع  والزراعة ج: 
 

:  س:   أكمل الفراغ فيما يىل 
سم  األدوميون بهذا االسم نسبة  -أ

 اللون األدم )األحمر الداكن(إل 
ا  -ب

ً
  األردن مدن

أسس األدوميون ف 
اأهمها   بصير

قوس تسم اآللهة عند األدوميير   -ج
 وهدد

 
 :  
 الحضارة الكنعانيةالدرس الثان 

ف س:   الكنعانيير   عرِّ
   ج: 

شعب سام  سكنوا فلسطير  ولبنان واألجزاء الغربية من سوريا ف 
 األلف الثالث قبل الميالد وقد هاجروا من شبه الجزيرة العربية

 

 س: أين سكن الكنعانيون؟
 فلسطير  ولبنان واألجزاء الغربية من سوريا ج: 
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د مواطن الحضارة  س: 
ِّ
  ؟الكنعانيةعد
  )وُس قسم استوطن سواحل سوريا ولبنان   . 1

( بمِّ  الفينيقيير 
  قسم استوطن ساحل فلسطير  )وُس   . 2

(ب مِّ  الكنعانيير 
 

   س: 
 ؟فلسطي   ما أهم فروع أو قبائلهم ف 

 ماءاليبوسيون وهم سكان القدس القد ج: 
 

 ير  ف اليبوسيعرِّ  س: 
 ماءسكان القدس القد ج: 

 

د  س: 
ِّ
 الكنعانيةمظاهر الحضارة  عد

 نظام الحكم -0الديانة    -2   اللغة والحياة الفكرية  -1   ج: 
 

  تكلمها الكنعانيون؟س: 
 ما اللغة التى

 اللغة السامية وعرفوا الحروف األبجدية ونقلوها للعالم الذي اعتمد الصور للتعبير  ج: 
 

 ماذا عبد الكنعانيون )الديانة(؟ س: 
 بعل، أيل ،: عشتار أسماء آلهتهم، عبادة قوى الطبيعة كالشمس والقمر  ج: 

 

ف أيل، عشتار، بعل س:   عرِّ
 اسم آلهة عند الكنعانيير   ج: 

 

؟ س:   ما شكل نظام الحكم عند الكنعانيير 
  قائم عىل الشورى، ويساعد الملك مجلس الشيوخ ج: 

 ملك  وران 

 مظاهر الحياة االقتصادية للكنعانيي    اذكر  س: 
 البناء -4التجارة     -0الصناعة    -2وتدجير  الماشية والطيور    الزراعة -1 ج: 
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 مارس الكنعانيون الزراعة، مثل:  س: 
 العنب وفواكه أخرى -4   الزيتون    -0    الشعير   -2    القمح   -1 ج: 

 

د أنواع الصناعات عند الكنعانيير   س: 
ّ
 عد

   -0نسج الصوف    -4الجلود   -0الفخار    -2 األسلحة -1 ج: 
صناعة األدوات واألوان 

 المعدنية
 

  مجال التجارة؟ س: 
  مارسها الكنعانيون ف 

 ما األنشطة التى
 شجارهمصناعة السفن من أخشاب  -2 حرية   الب التجارة -1 ج: 

 

 ما سبب عمل الكنعانيير  بالتجارة؟س: 
بسبب موقعهم عىل سواحل البحر  ج: 

 المتوسط
 

  صناعة  س: 
ما سبب براعة الكنعانيير  ف 

 السفن؟
 لتوفر األخشاب من أشجارهم ج: 

 

  بناها الكنعانيونما أهم  س: 
 ؟المدن التر

 القدس -2    نابلس  -1 ج: 
 

؟ و بم س:   لماذا؟اذا وصفت بالد الكنعانيير 
، و ج: 

ً
 وعسال

ً
  تفيض لبنا

  الزراعة وتدجير  الحيوانات وأنواع  ألنهم: السببالبالد التى
برعوا ف 

 والبناء.  التجارة والصناعة
 

 بير  سبب تنوع األنشطة االقتصادية عند الكنعانيير   س: 
بسبب موقع الحضارة الكنعانية المتمير  حيث تقع عىل سواحل البحر المتوسط، أيضا  ج: 

بة ووفرة المياه  المناخ واليى
 

  غزت ما  س: 
 ؟الكنعانيي   وحاولت السيطرة عليهاالدول التر

 حتى جاء اإلسالم(تحت حكمهم ) الرومان -0لمقدونيون  ا -2 الفرس )أول من غزاهم( -1 ج: 
 

 ما سبب طمع الحضارات المختلفة بالحضارة الكنعانية؟ س: 
  كثير من  ج: 

 المجاالت وأبدعوا حضارة متقدمة. ألنهم برعوا ف 
 

 ما سبب تسمية فلسطير  بأرض كنعان؟ س: 
 نسبة إل الكنعانيير  الذين سكنوا فيها ج: 
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 ما أثر البيئة عىل نشاط الكنعانيير  االقتصادي؟ س: 
 تنوعت مظاهر الحياة االقتصادية من: زراعة وتجارة وصناعة وبناء.  ج: 

 

:  أمام العبارة الخاطئة فيما  ×أمام العبارة الصحيحة وإشارة  √ضع إشارة س:   يىل 
قية من األردن ولبنان -أ  (×) سكن الكنعانيون األجزاء الشر

 (√) الكنعانيون هم أول من سكن فلسطير   -ب
 (×) تكلم الكنعانيون اللغة العربية -ج
ا  -د

ً
 (×) عبد الكنعانيون إلًها واحد

 

 الدرس الثالث: الحضارة الفينيقية
ف س:   الفينيقيير   عرِّ
  بالد الشام عىل البحر األبيض  ج: 

جزء من الكنعانيير  الذين استقروا ف 
 المتوسط وكان مركزهم سوريا ولبنان وفلسطير  

 

؟ س:   من أول من أشار إل اسم الفينيقيير 
 الكتابات المرصية القديمة ج: 

 

 لقب الفينيقيير  وما سبب هذا اللقب؟ما  س: 
  مناطقهم: لوجود غابات األْرز وتواالسببالحطابير  و ج: 

 فر األخشاب ف 
 

وانيكس( من أول من أطلق عليهم اسم الفينيقيير   س: 
ُ
 ؟)ف

 الشامبالد وأطلقوه عىل التجار الكنعانيير  الذين سكنوا سواحل  اليونانيون ج: 
 

 ما داللة تسمية الفينيقيير  بهذا االسم؟ س: 
 األرجوان األحمر الذي يستخرج من حيوانات ألنهم كانوا يصبغون أقمشتهم ب ج: 

 بالد األحمر األرجوان : فينيقيةتنبيه: معت  اسم 
 

د امتداد الرقعة الجغرافية للحضارة الفينيقية )انظر الخريطة( س: 
ِّ
 حد

  ج: 
ً
  سوريا شمال

  فلسطير  جنوبً  تمتد من رأس شمرا ف 
ا عىل منطقة إل جبل الكرمل ف 

 ساحلية ضيقة
 

 ؟ عزوف الفينيقيي   عن الزراعةأسباب ما  س: 
ي فيها  منطقتهم . 1  ساحلية ضيقة يصعب التنقل الير
 غير كافية للزراعة  مواردها  . 2
  جواب السؤال  . 0

أسباب تساعد عىل التجارة البحرية عوضا عن الزراعة )يتم ذكرها ف 
 الذي يليه( 

 
 

mailto:msartawi@gmail.com


 

07   msartawi@gmail.com  
 

  الفينيقيي   إىل التجارة البحرية اتجاهأسباب بيرّ   س: 
  األخشاب الجيدة الصالحة لبناء السفن توافر  . 1
  تساعد عىل قيام الموان    . 2

ة التعاري    ج التى  كي 
ق والغرب . 0  الموقع المتوسط ما بير  الشر

 

  الحضارة الفينيقية؟ س: 
 ما ه  دول المدن ف 

ة عىل ساحل البحر األبيض المتوسط ومرتبطة ببعضها البعض  ج:  ه  مدن مستقلة منتشر
 ويسمون باسم واحد وهو الفينيقيون. 

 

ف أوغاريت س:   عرِّ
  بالد الشام ج: 

ا وتقع شمال الالذقية، وتعد المركز الحضاري األهم ف   رأس شمرا حاليًّ
 

 بماذا اشتهرت أوغاريت؟ س: 
 الكروم والزيتون والقمح الزراعة، مثل:  -2   البحرية  التجارة -1 ج: 

 

 ما سبب أهمية مدينة أوغاريت؟ س: 
 فيها إضافة للمعابد والبيوت ووجود القرص الملك  العظيم بسبب أبجدية أوغاريت . 1
2 .  

ّ
عد
ُ
  بالد الشام حيث اشتهرت بالتجارة البحرية والزراعةوت

 المركز الحضاري األهم ف 
 

 بالتجارة البحريةعلل: اشتهرت أوغاريت س: 
 تمثل نقطة التقاء ما بير  العراق وفلسطير  ومرص . 1
  التجارة مع آسيا الصغرىلعبت دورً  . 2

 ا مهما ف 
 

  أوغاريتكشفت مَّ  ع س: 
 
 ؟الحفريات األثرية ف

 المعابد والبيوت -0القرص الملك  العظيم   -2أبجدية أوغاريت   -1 ج: 
 

 من أبرز ملوك أوغاريت؟ س: 
يير   ج: 

ّ
  الذي عقد معاهدة مع الحث

 الملك هدد الثان 
 

  تعرضت ل س: 
 ؟ها أوغاريتما المخاطر واالعتداءات التى

 تعرضت لالعتداء من قبل شعوب البحر اليونانية وبعض جزر البحر المتوسط . 1
  )األلواح الطينية( . 2

 تم إحراق المدينة كاملة ولم يبق منها إال الرقم الطيت 
 

 الفينيقيةأشهر المدن  سمِّ  س: 
 صيدا )العاصمة( . 1
 صور )معناها الصخرة وقد تولت الزعامة بعد صيدا( . 2
دّي( تي  المدن صلة بمرص، وقد وردُجبْيل )أك . 0   أسطورة أوزريس، وتشتهر بورق الير

 ف 
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 ما الدليل عىل وجود عالقات بير  الحضارة المرصية والحضارة الفينيقية؟ س: 
  مرص  ج: 

دي المستخدم ف    مدينة ُجبيل. ورق الير
 وف 

 

:  ×أمام العبارة الصحيحة وإشارة  √ضع إشارة س:   أمام العبارة الخاطئة فيما يىل 
 (×أطلق الفرس عىل الفينيقيير  اسم )فوانيكس( ) -أ
 (×لم يكن للفينيقيير  أي عالقة بالبحر ) -ب
دي ) -ج  (×تشتهر مدينة صيدا بورق الير
  مدينة أوغاريت ) -د

 (√يقع القرص العظيم ف 
 

 الرابع: حضارة قرطاج الفينيقيةالدرس 
 قرطاج() ؟الفينيقية عرف قرطاجة س: 
  تونس استقلت وأقامها  ج: 

مملكة تجارية تقع ف 
  الشام

 الفينيقيون بعد أن ضعفت دولتهم ف 
 

 ؟دولة قرطاجة الفنيقية عىل مساحة واسعة ولها نفوذقيام  عواملما ه   س: 
 نمو تجارتها البحرية -2           بفضل قوتها العسكرية -1   ج: 

 

 ما هو امتداد دولة قرطاج؟ س: 
 تمتد من ليبيا حتى مضيق جبل طارق ج: 

 

  دخلت
  رصاع س: ما الدول التى

 ولماذا؟ ؟قرطاج معها ف 
 : لتحافظ قرطاج عىل مصالحها التجاريةوالسبب  الرومان -2اليونان     -1  ج: 

 

 عرف هانيبال س: 
  ج: 

ً
ا لهم وتمكن من بسط نفوذ ا عسكريًّ قائد عسكري ولد بمدينة قرطاج اختاره الجنود قائد

 قرطاج عىل ساحل البحر المتوسط
 

  خاضها القرطاجيون مع الرومان؟
 س: ما اسم الحروب التى

:  ج:   الحرب البونية الثانية -2الحرب البونية األول     -1الحروب البونية وه 
 

 يةعرف الحرب البون س: 
 حرب بونية أول وحرب بونية ثانية قسمان: حرب قامت بير  روما وقرطاج وه   ج: 
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 بي   روما و قرطاجما أسباب الرصاع اذكر  س: 
 ؟ أسباب قيام الحرب البونية الثانية ما أو     

1 .   
رأت روما أن بسط نفوذ قرطاج عىل سواحل البحر المتوسط هو خرق للمعاهدة التى

 ول   األ دت أثر الحرب البونيةعق
 طالبت هانيبال بتسليم نفسه فرفض مما أدى ال اندالع الحرب البونية الثانية . 2

 

 الحرب البونية الثانية؟ بعد اندالعوضح أسباب هزيمة هانيبال  س: 
ية    -1   ج:   مداداتقلة اإل  -2نقص القوة البشر

 

  هزم فيها هانيبال؟ س: 
 ما المعركة التى

 ق.م232زاما سنة  ج: 
 كيف مات هانيبال؟  س: 
م نفسه للرومان.  تناول السم ج: 

ِّ
 ولم يسل

 
 

 وضح أثر معركة زاما عىل قرطاج س: 
ا للرومان  ج:  ً زم فيها هنيبال قائد دولة قرطاج الفينيقية ضد الرومان، ولم يسلم نفسه أسير

ُ
ه

 فتناول السم ومات. 
 

ً دورً  الفينيقيونلعب  فش:  : س   نشر الحضارةا كبير
 ا ف 

  لموقعهم اا نظرً  . 1
 لجغراف 

 رستهم النشاط التجاري عىل شواط  البحر األبيض المتوسطمما . 2
 سفنهم تنقل البضائٍع ومعها الثقافة والفنون . 0
بير  النهرين ومرص والجزيرة والمغرب العرنر   نقطة اتصال بير  حضارات بالد ما كانوا  . 4

 حتى جنوب أوروبا
 

 ما سبب التطور التجاري عند قرطاج؟ س: 
 صناعة السفن -2م عىل سواحل البحر المتوسط    موقعه -1 ج: 

 

 ي   فينيقيللالمظاهر الحضارية  اذكر  س: 
 نظام الحكم -4الدين      -0اللغة     -2الفن     -1 ج: 

 

د  س: 
ِّ
 الفنون الفينيقية عد
  صناعة المالبسةالصبغات األرجواني . 1

 : المستخدمة ف 
 عىل شكل تماثيل صناعة الخزف والفخار  . 2
 مثل: الكؤوس والمرايا وأدوات الزينة والرسم والنحت والنقش ،الزجاجصناعة  . 0
نز و  النحاسصناعة  . 4 ، مثل: السكاكير  الفضةو  الذهبوالقصدير و  الحديد و  الير

  واألسلحة واألطباق واألختام
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 بيرّ  أهمية اكتشاف األبجدية س: 
 تكتب من اليمير  إل الشمال الكتابة من صور ورموز إل حروف هجائية تم تحويل ج: 

  أوغاريت
 
ع األبجدية ف  تنبيه: يعد الفينيقيون أول من اختر

 

 عرف أبجدية أوغاريت س: 
عها الفينيقيون بتحويل الرموز والصور إل حروف هجائية تكتب من  ج:    اخيى

الحروف التى
 اليمير  إل الشمال

 

؟ س:   ما ديانة الفينيقيير 
عشتار إله ، و الشمس إلهحمون  بعل: أسماء آلهتهم صوبة،قوى الطبيعة والخ عبادة ج: 

 الخصب
ف عشتار  س:   عند الفينيقيير   عرِّ
  يعبدها الفينيقيون ج: 

 آلهة الخصب التى
 

 نظام الحكم لدى الفينيقيير   شكل وضح س: 
نظام يقوم عىل الديمقراطية لكل مدينة حكومة خاصة يرأسها حاكم أو ملك يحكم  ج: 

اف  -2عب  مجلس الش -1بالوراثة سلطته مقيدة ويساعده مجلسان هما:  مجلس األشر
 )رجال الدين(.  إضافة إىل الكهنة  )األغنياء(

 

؟ س:    تساعد الملك عند الفينيقيير 
 ما المجالس التى

(    مجلس الشعب )هيئة -1ج:  عير  اف )األغنياء( -2من المشر  مجلس األشر
 

؟ س:    الحكم عند الفينيقيير 
 ما دور رجال الدين ف 

  إدارة نظام الحكم ومساعدة الملك ج: 
 لهم دور كبير ف 

 

 

 لنظام الديمقراط  عند الفينيقيير  وجود ا فش:  س: 
اف، إضافة لرجال سلطة الملك مقيدة ويساعده مجلسان ج:   الدين. : الشعب واألشر

 

 

 (الحياة االقتصادية عند الفينيقيي   ون؟  )الفينيقي بماذا عمل س: 
  البداية، حيث الزراعة . 1

 حولوا سفوح الجبال إل مناطق زراعية ف 
 صناعة السفنصيد السمك  . 2
 قوة تجارية حتى صاروا أكير ها وبرعوا في: التجارة . 0
 كالذهب والفضة والنحاس والقصدير  المعادن الثمينة البحث عن . 4
ة  وبناؤها  المدنتنظيم  . 0  مياه قليلة العمق وقريبة من الشاط   بجوار عىل جزر صغير

 

؟   س:  ة قريبة من الشاط   لماذا بت  الفينيقيون مدنهم عىل جزر صغير
 األمن وسهولة الدفاع عن المدن -2حتى ترسو سفنهم بسهولة    -1 ج: 
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 ×أمام العبارة الصحيحة وإشارة  √ضع إشارة س: 
 :  أمام العبارة الخاطئة فيما يىل 

  كان يستخدمها التجار  -أ
العملة التى

 (√الفينيقيون ه  الذهب )
  عبدها الفينيقيون إله  -ب

أشهر اآللهة التى
 (×القمر )

 (×م الفينيقيون الكتابة المسمارية )ستخدا -ج
 

 صوب العبارات الخاطئة: س: 
. كنعانالقائد القرطاجر  العسكري هو   -أ

 )هانيبال(
عت األبجدية ه   -ب . صيدا أول مدينة اخيى

 )أوغاريت(
  تفيض  -ج

كانت أرض كنعان تسم األرض التى
ا 
ً
(زيت

ً
ا وعسال

ً
 . )لبن

 األردن. )جنوب( شمالقامت حضارة األدوميير   -د
 

 وأهم معلوماتها حضارات الوحدة الثانيةجدولة ل
مظاهر  نظام الحكم الديانة أهم المدن عمل السكان الموقع الحضارة

 الحضارة

 الرع   - جنوب األردن األدومية
 الزراعة -
حماية القوافل  -

ية  التجارية التر
 التجارة البحرية -
 استخراج النحاس -

ا صت 
َ
الوثنية )تعدد  ب

 اآللهة(
أسماء: قوس 

 وهدد

شكل قبائل 
يحكمهم شيخ 

القبيلة 
ويختارون 
األقوى بي   

 الشيوخ

الحياة  -
 السياسية

الحياة  -
 االقتصادية

الحياة  -
 الدينية

ساحل  الكنعانية
 فلسطي   

 الزراعة -
 الصناعة -
 التجارة -
 البناء -

 نابلس
 القدس

 قوى الطبيعة
أسماء: عشتار 

 وأيل وبعل

  قائم 
ملك  وران 

عىل الشورى 
ويساعده 

 مجلس الشيوخ

اللغة  -
والحياة 
 الفكرية

 الديانة -
 نظام الحكم -

ساحل لبنان  الفينيقية
 وسوريا

 الزراعة -
صيد السمك  -

 وصناعة السفن
 التجارة -
 المعادن الثمينة -
 تنظيم المدن -
 

 صيدا
 صور
بيل

ُ
 ج

تمجيد قوى 
الطبيعة 

 والخصوبة
أسماء: بعل 

حمون، 
 وعشتار

نظام ديمقراط  
لكل مدينة 

حكومة خاصة 
والحاكم 

سلطته مقيدة 
يساعده مجلس 

الشعب 
اف  ومجلس أشر

 الفن -
 اللغة -
 الدين -
من ليبيا حتر  قرطاج نظام الحكم -

مضيق جبل 
 طارق

 قرطاجة
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، مظاهر الحضارة الفينيقية  ه  نفسها  تنبيه: مظاهر حضارة قرطاج فقرطاج فرع من الفينيقيي  
، وأسماء المدنفقط   

 
 يختلف الموقع أو االمتداد الجغراف

 

 تعريفات ومصطلحات الوحدة الثانية
ا" قرب الطفيلة شيدوا عدة مدن واتخذوا مدينة "بَ  قبائل ساميةاألدومّيون:  - صير

 عاصمة لهم
  األلف الكنعانيون:  -

شعب سام  سكنوا فلسطير  ولبنان واألجزاء الغربية من سوريا ف 
 الثالث قبل الميالد وقد هاجروا من شبه الجزيرة العربية

 سكان القدس القدماءاليبوسيون:  -
 اسم آلهة عند الكنعانيير   أيل، عشتار، بعل:  -
  بالد الش الفينيقّيون:  -

ام عىل البحر األبيض جزء من الكنعانيير  الذين استقروا ف 
 المتوسط وكان مركزهم سوريا ولبنان وفلسطير  

  بالد  أوغاريت:  -
ا وتقع شمال الالذقية، وتعد المركز الحضاري األهم ف  رأس شمرا حاليًّ

 الشام
  تونس استقلت وأقامها الفينيقيون  قرطاجة الفينيقية )قرطاج(:  -

مملكة تجارية تقع ف 
  الشام

 بعد أن ضعفت دولتهم ف 
  بال: هاني -

ً
ا لهم وتمكن من ا عسكريًّ قائد عسكري ولد بمدينة قرطاج اختاره الجنود قائد

 بسط نفوذ قرطاج عىل ساحل البحر المتوسط
حرب بونية أول وحرب  قسمان: حرب قامت بير  روما وقرطاج وه   الحرب البونية:  -

 بونية ثانية
عها الفينيقيون بتحويل الرمو أبجدية أوغاريت:  -   اخيى

ز والصور إل حروف الحروف التى
 هجائية تكتب من اليمير  إل الشمال

-  :)  آلهة الخصب عند الفينيقيير  عشتار )عند الفينيقيي  
 

 الوحدة الثالثة:حضارات شبه الجزيرة العربية القديمة
 ه الجزيرة العربيةبالدرس األول: ش

 أين تقع شبه الجزيرة العربية؟  س: 
  الجنوب الغرنر  من  ج: 

ووسط ، آسياتقع عىل الطرق التجارية ف 
قارات العالم القديم عىل سواحل البحر األحمر والخليج العرنر  

 وبحر العرب
 

  تحيط بشبه الجزيرة العربية؟ما  س: 
 المسطحات المائية التى

 بحر العرب -0الخليج العرنر     -2البحر األحمر    -1 ج: 
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 لم القديماذكر أهم قارات العا س: 
 أفريقيا -0أوروبا    -2آسيا    -1 ج: 

 

  تشمل شبه الجزيرة العربيةما  س: 
 ؟أهم األقاليم التر

 اليمن -2الحجاز     -1  ج: 
 

  شبه الجزيرة العربية  ما س: 
 
 ؟أصول القبائل ف

 العرب ج: 
 

ف العرب س:   عرِّ
   ج: 

قلون نتالبدو يبالد ُعرفت باسمهم )بالد العرب( معظمهم من شعوب قديمة نشأت ف 
 مع الجمال واألغنام

 

 تسمية العرب بهذا االسم؟هو سبب  س: 
 بيان لغتهم -2فصاحة لسانهم    -1 ج: 

 

 يقسم العرب إل فرعير  رئيسير  ما هما؟ س: 
 عرب الجنوب )القحطانيون( -2عرب الشمال )العدنانيون(    -1 ج: 

 

؟ س:   ما سبب تسمية عرب الشمال بالعدنانيير 
 نسبة إل جدهم عدنان ج: 
؟ س:   ما سبب تسمية عرب الجنوب بالقحطانيير 
 نسبة إل جدهم قحطان ج: 

 

  س: 
ِّ
 م قبائل عرب الشمال )العدنانيون(د أهعد

 تميم -4ربيعة   -0بكر   -2قريش   -1 ج: 
 

  س: 
ِّ
 م قبائل عرب الجنوب )القحطانيون(د أهعد

 الغساسنة -0كندة     -4الخزرج   -0األوس   -2  األزد  -1  ج: 
 

ى الدولما  س:  المحيطة بشبه الجزيرة العربية قبيل  الكير
 اإلسالم؟

 الروم -2الفرس     -1 ج: 
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 جدولة مقارنة بي   دولة الفرس ودولة الروم قبيل اإلسالم
نطة( دولة الروم دولة الفرس وجه المقارنة  )بت  

 قيرصال الفرس كشى لقب الملك

 المسيحية المجوسية )عبادة النار( الديانة

 مناطق النفوذ 
 والسيطرة

 آسيا الصغرى، بالد الشام، مرص، شمال إفريقيا العراق

نطة( تنقسم س:  ، اذكرهما:  دولة الروم )بير   إل قسمير 
قية عاصمتها القسطنطينية -1 ج:   غربية عاصمتها روما -2      شر

 

ف س:  نطة عرِّ  بير 
  كان يحكمها القيرص وديانتها المسيحيةدولة  ج: 

قية وغربية. الروم التى  ، وتنقسم إل شر
 

ف س:   المجوسية عرِّ
  ه  دولة الفرس  ديانة ج: 

 عبادة النار التى
 

 ما أسباب رصاع دولة الفرس مع دولة الروم؟ س: 
 للسيطرة عىل شبه الجزيرة العربية ج: 

 

:  س:   أكمل الفراغ فيما يىل 
   -أ

 قارة آسيامن  الجنوب الغرنر  تقع شبه الجزيرة العربية ف 
 دولة الرومو  دولة الفرسالدول المحيطة بشبه الجزيرة العربية ه   -ب
 القيرصويلقب ملك الروم ب   الفرس كشى   يلقب ملك الفرس ب -ج
 

: حضارات اليمن القديمة  
 الدرس الثان 

 أين تقع بالد اليمن؟ س: 
 جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ج: 

 

  ممالكح ظهور أسباب اذكر  س: 
 
 اليمن القديمة ضارة ف

  اليمن.. أهم تلك العوامل:    
 أو تضافرت عدة عوامل ساعدت عىل قيام حضارة متطورة ف 

  المتمير   . 1
ف عىل مضيق باب الذي يُ  الموقع الجغراف  المندب وبحر العرب وخليج شر

 البوابة الجنوبية للحضارات العربية القديمة مما جعلها عدن، 
إل فلسطير  عىل البحر المتوسط  جنوًبا  متد من اليمنا قيام نشاط تجاري بري وبحري . 2

 
ً
 شمال

ب . 0   ساعدت عىل ازدهار الزراعة ة واألمطار الموسميةخصوبة اليى
 التى

 

  اليمن إل قسمير  ما هما؟ س: 
 يقسم النشاط التجاري ف 

 بحري -2بري   -1 ج: 
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  اليمن القديمة؟ما  س: 
 سبب ازدهار الزراعة ف 

ب -1 ج:   األمطار الموسمية -2ة   خصوبة اليى
 

  فش:  س: 
ُ
 ت

ّ
 اليمن القديمة البوابة الجنوبية للحضارات العربية القديمة  عد

ف عىل مضيق باب المندب وبحر العرب وخليج عدن ألنها  ج:   تشر
 

ت بها بالد الاذكر   س:  َسمَّ
َ
  ت
 أو من سّماها ، مع ذكر المعت  يمن قديًمااألسماء التر

كة( مَ اليَ  . 1 كة ج: ما سبب تسمية اليمن بهذا االسم(  س: )ن )من الُيمن والير  من اليمن والير
 بالد العرب السعيدة )تسمية اليونان والرومان(   . 2
 اليمن األخرص  )تسمية العرب( . 0
 بالد العرب العطرية )تسمية العرب( . 4

 

  لماذا ُس  س: 
 باليمن األخرص  أو بالد العرب العطرية؟ اليمن مِّ

 تنوع المنتجات الزراعيةو  -2الزدهار النواج  التجارية    -1 ج: 
 

  س: 
ِّ
 انظر الخريطة )ممالك اليمن القديمة( حضارات اليمن القديمةد عد

 عير  )عاصمتها: ِقرناو(مَ  . 1
2 .  

ْ
منع(ِقت

َ
  بان )عاصمتها: ت

 واح(أ )عاصمتها: رِصْ بَ َس  . 0
َ ِحمْ  . 4 فار(  )عاصمتها: ير

َ
 ظ

 

 
 
 
 
 

  تحيط بمنطقة اليمن س: 
 اذكر أسماء البحار التى

 بحر العرب -2   )القلزم( البحر األحمر  -1 ج: 
 

ف بالد العرب السعيدة س:   عرِّ
 االسم الذي أطلقه اليونان والرومان قديًما عىل اليمن ج: 

 

 متى قامت ممالك اليمن القديمة؟س: 
  قبل الميالد )ق.م( ج: 

 األلف الثان 
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ف تمنع، قرناو، ظفار، رصواح س:   عرِّ
/  ج:  عواصم ممالك اليمن القديمة، تمنع عاصمة مملكة قتبان/ قرناو عاصمة مملكة معير 

/ رصواح عاصمة مملكة سبأ  ظفار عاصمة مملكة حمير
 

 جدولة أهم معلومات مملكة معي   
موت الموقع  منطقة الجوف بي   نجران وحرص 

 قرناو العاصمة
ي -0 عوامل االزدهار  السيطرة عىل الطريق التجاري التر

 إقامة محطات تجارية -2
 الشام، العراق، مرص، بعض الجزر اليونانيةشبه الجزيرة العربية، شمال  التجاري منطقة النفوذ 
 ضعف الحكام عوامل االنهيار

  الكتابة والخط اللغة المستخدمة
 
 اللغة العربية اليمنية القديمة، والخط المسند ف

  الحكم مجلس استشاري الحكمشكل نظام 
 
  ويساعد الملك ف

 
 ملك  وران

 الرع   -3التجارة    -2الزراعة    -0 عمل السكان

 
؟ س:   ما سبب استيالء مملكة سبأ عىل مملكة معير 
ام  ج: 

ّ
 لضعف الحك

 

 الدرس الثالث:  مملكة سبأ ومملكة حمت  
 نفوذها؟متد اسبأ؟ )موقع مملكة سبأ( وإل أين أين قامت مملكة  س: 
،  ج:   نفوذها إل شمال الحجاز وامتد جنوب غرب مملكة معير 

 

 ما عاصمة مملكة سبأ؟ س: 
 واح ثم انتقلت العاصمة إل مأِربرِص  ج: 
 

، ما هما؟ أو  س:    دورين هامير 
  مرت بها مملكة سبأ  مامرت مملكة سبأ ف 

 ؟المراحل التر
ب ومعناه: بكار  المَ  . 1  زعيم الحلف القبىل  : حيث يلقب الحاكم بلقب الُمكرِّ
  الحكم ويقدم الملوك . 2

: حيث يلقب الحاكم بلقب الملك، وله مجلس يساعده ف 

 المشورة )نظام حكم الشورى(
ب س:  ف المكرِّ  عرِّ
 اكم لمملكة سبأ ومعناه زعيم الحلف القبىل  لقب الح ج: 

 

  دور الملوك(  مهام مجلس الحكم لمملكة سبأ بيرِّ   س: 
 )ف 

  الحكم    يساعد  -1 ج: 
 المشورة )نظام حكم الشورى( هيقدم لو  -2الملك ف 

 

 ازدهار مملكة سبأ من ناحية سياسية واقتصاديةأشار القرآن الكريم إىل  تنبيه: 
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  حكمت مملكة سبأ؟س: 
 ما اسم الملكة التى

 الملكة بلقيس ج: 
 

د  س: 
ّ
  مارسها السبئيون أهم األنشطةعد

 االقتصادية التر
 التجارة -2الزراعة    -1 ج: 

 

 ما سبب عمل السبئيون بالزراعة؟  س: 
ا         سبأ) أو فش: تعتير مملكة سبأ من أغت  مناطق شبه الجزيرة زراعيًّ

 
 (ازدهار الزراعة ف

بة    -1 ج:   توافر المياه -2خصوبة اليى
 

  عمل السبئيون عىل تطوير الزراعة من خالل:  س: 
 مأرب سد ، مثل: بناء السدود و  -2هندسة الري    -1 ج: 

 

  مملكة سبأ ما  س: 
 
 ؟سبب ازدهار التجارة ف

 توافر المنتجات -2موقع سبأ عىل الطرق التجارية    -1 ج: 
 

 ؟منتجات مملكة سبأ التجاريةما أهم  س: 
 اللبان -0العطور    -2البخور    -1 ج: 

 

ف س:    عرِّ
 
 بانالل

  جنوب شبه الجزيرة العربية ج: 
 مادة صمغية تستخرج من شجر اللبان الذي ينبت ف 

  أنواع الطيب
 بسبب رائحته الطيبة.  وُيستخدم ف 

 

  أنواع الطيب س: 
 فش: يستخدم اللبان ف 

  اآللهة.  ج: 
 بسبب رائحته الطيبة والعتقاد أنه ُيرض 

 

 بماذا برع السبئيون؟ س: 
   الهندسة المعمارية ج: 

  تمثلت ف 
 بناء المعابد ذات الحجارة المصقولة التى

 

 ؟سبب بناء سد مأربما  س: 
  الزراعية عن يمير  السد وشماله -2لحرص المياه   -1 ج: 

 ونقلها بالقنوات لري األراض 
 

  سد مأرب؟ما  س: 
 سبب عمل الثقوب والقنوات ف 

 للتحكم بالمياه ج: 
 

 لماذا تم بناء السد من صخور الجبال؟ س: 
 ليثبت أمام الزالزل والسيول العنيفة ج: 

 

 
 

mailto:msartawi@gmail.com


 

28   msartawi@gmail.com  
 

 ؟أسباب انهيار سد مأربما  س: 
  الضعف السياس  واالقتصاديتعرض للتصدع واالنهيار بسبب  . 1
 أو ترميمهبه عدم االهتمام  . 2

 

 ما سبب هجرة القبائل اليمنية القديمة إل شمال شبه الجزيرة العربية والشام والعراق؟ س: 
 بسبب انهيار سد مأرب ج: 

 

  تكلمها أهل سبأ؟ س: 
 ما اللغة التى

  الكتابة ج: 
 اللغة السبئية وه  فرع من اللغة العربية القديمة مع استخدام خط المسند ف 

 
 أهم معلومات مملكة سبأجدولة 

 جنوب غرب مملكة معي    الموقع

 رصواح ثم العاصمة الثانية: مأرب العاصمة
 الحلف القبىل  المكارب: زعيم  -0 مراحل مملكة سبأ )األدوار(

 الملوك: ملك مع مجلس نظام حكم الشورى -2
 معظم مناطق اليمن حتر شمال الحجاز  منطقة النفوذ 

 اللبان -3العطور   -2البخور   -0 المنتجات التجارية
  الكتابة والخط اللغة المستخدمة

 
 اللغة السبئية، والخط المسند ف

  الحكم  شكل نظام الحكم
 
  ويساعد الملك ف

 
 مجلس استشاريملك  وران

 التجارة    -2الزراعة    -0 )األنشطة االقتصادية( عمل السكان
 

ف سد مأربس:   عرِّ
  الزراعية  ج: 

  مضيق جبىل  لحرص المياه ونقلها بالقنوات لري األراض 
سد شّيده السبئيون ف 

 عن يمير  السد وشماله وزودوه بالثقوب والقنوات للتحكم بالمياه
 

ف اللغة السبئية س:   عرِّ
 فرع أو لهجة من اللغة العربية القديمة تحدث بها أهل مملكة سبأ ج: 

 

ف الخط الُمسند س:   عرِّ
 خط الكتابة القديمة لجميع دول عرب جنوب شبه الجزيرة العربية ج: 
 وما ه  عاصمتها؟ )التبابعة( أين قامت أو نشأت مملكة حمير  س: 
  اليمن وعاصمتها األول ظفار ج: 

 قامت ف 
 رصاع بي   سبأ وحمت  وانته  بسيطرة حمت  عىل المناطق التابعة لسبأتنبيه: حدث 

 

  مملكة حمت  بيرِّ   س: 
 
 أسباب ازدهار النظام االقتصادي ف

 الزراعة: حيث تطورت بسبب توافر مياه اآلبار والسدود واألحواض . 1
 التجارة: بسبب موقعهم الساحىل   . 2

mailto:msartawi@gmail.com


 

29   msartawi@gmail.com  
 

 ؟منتجات مملكة حمت  أهم  ما  س: 
 الصمغ -0اللبان   -2  البخور  -1 ج: 

 

 المظاهر الحضارية لمملكة حمت  اذكر  س: 
 ازدهار النشاط التجاري  . 1
 ازدهار الزراعة . 2
 بناء القصور ومنها: قرص غمدان . 0
 سك النقود الذهبية والفضية . 4

 

ف التبابعة س:   عرِّ
  دولة واحدة ج: 

 ملوك مملكة حمير بعد توحيد حمير لمناطق اليمن ف 
 

 ؟مملكة حمت  أسباب انهيار ما  س: 
ة تحديات أبرزها:    

ّ
 أو مّرت حمير بعد

ومحاولة االستيالء عىل  بقيادة إيليوس جالوس، الحملة الرومانية عىل الجزيرة العربية . 1
ي  الطريق التجاري الير

  رصاعات ضد بعضهم . 2
 دخول زعماء القبائل ف 

 الرصاع بير  الديانات . 0
 غزو األحباش . 4

 

 من قاد الحملة الرومانية عىل الجزيرة العربية؟ وهل نجحت؟ س: 
  ) سإيليوس جالو  ج: 

 وقد فشلت الحملة بسبب طبيعة تضاريس اليمن (وال  مرص الرومان 
 

  مملكة حمت  ما  س: 
 
 ؟الديانات الموجودة ف

 الديانة المسيحية -0الديانة اليهودية   -2الديانة الوثنية    -1 ج: 
 

ف س:   الديانة الوثنية عرِّ
 عبادة األوثان والنجوم والكواكب والشمس ج: 

 

mailto:msartawi@gmail.com


 

31   msartawi@gmail.com  
 

 أهم معلومات مملكة حمت  جدولة 
 اليمن الموقع

 ظفار العاصمة
 ازدهار النشاط التجاري -0 المظاهر الحضارية

 ازدهاء الزراعة -2
 بناء القصور -3
 سك النقود الذهبية والفضية -4

 العربيةالحملة الرومانية عىل الجزيرة  -0 أسباب االنهيار
  رصاعات -2

 
 دخول زعماء القبائل ف

 الرصاع بي   الديانات -3
 غزو األحباش -4

 توحيد مناطق اليمن ولقب ملوكها بالتبابعة  منطقة النفوذ 
 اللبان -3الصمغ   -2البخور   -0 المنتجات التجارية

 التجارة    -2الزراعة    -2 )األنشطة االقتصادية( عمل السكان

 
 تنبيهات عامة: 

ت المسيحية بالتدري    جتأثرت  -  حمير بالديانة اليهودية وانتشر
- (  

  أخدود؛ لرفضهم ترك الديانة النرصانيةذو النواسحرق الملك اليمت 
 
 ( اليهودي أهل نجران ف

نطة( من الملك ذي النواس فأمرت  - ، فانته حكم ذي بغزو اليمن )الحلفاء( األحباشغضبت الروم )بير 
 النواس. 

  أبحكم اليمن بعدها  -
م الحبشر  الذي حاول هدم الكعبة )حادثة الفيل( رهة األشر

 بسبب استيائهم من احتالل األحباش لهم بالفرس يزن سيف بن ذياستنجد  -
  اليمن إل أن جاء اإلسالم -

 
 حل الفرس محل األحباش ف

 

ف أصحاب األخدود  س: عرِّ
كوا الديانة  ج:    أخدود حفره لهم الملك اليهودي ذو نواس لييى

أهل نجران الذين تم حرقهم ف 
 النرصانية. 

 عوامل ضعف الممالك اليمنيةاذكر  س: 
اليمنية طرق التجارة  حيث تعّرف الرومان عىل: بسبب الرومان تراجع التجارة اليمنية . 1

  البحر األحمر والمحيط الهندي
 وأشار المالحة ف 

  السيطرة عىل موارد اليمنطمع  . 2
 القبائل البدوية ف 

ب العبارات اآلتية:  س:   صوِّ
  منطقة  -أ

( ريدانقامت مملكة سبأ ف   )جنوب غرب معير 
 الحجارة؛ ليصمد أمام سيول األمطار الموسميةشيد السبئيون سد مأرب من  -ب

 العنيفة(الجبال؛ ليثبت أمام الزالزل والسيول صخور )                              
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عىل  مملكة سبأ الرصاع الذي حدث بير  مملكة سبأ ومملكة حمير بسيطرة  انته -ج
  التابعة 

  التابعة لسبأ( . لمملكة حمير األراض 
 )سيطرة مملكة حمير عىل األراض 

 لطرد األحباش. )الفرس( بالروماناستنجد سيف بن ذي يزن  -د
 

 الف والشبهسبأ وحمير ومعير  من حيث أوجه االخت قارن بير  ممالك:  س: 
 أوجه االختالف أوجه الشبه 

  الزراعة والتجارة - مملكة معي   
 
 العمل ف

 الديانة الوثنية -
  الكتابة -

 
 الخط المسند ف

  الرع   -
 
  العمل ف

 
 زادت عنهم معي   ف

  الديانة اليهودية  -
 
زادت عنهم حمت  ف

 والنرصانية
 

 مملكة سبأ

 مملكة حمت  

 
 اليمنية القديمةجدولة ألهم معلومات الممالك 

عمل  الموقع العاصمة المملكة
 السكان

 مظاهر الحضارة

منطقة الجوف بي    قرناو معي   
موت  نجران وحرص 

 الزراعة
 التجارة
 الرع  

ازدهار التجارة بإقامة 
محطات تجارية ليمتد النفوذ 
التجاري إىل شمال شبه 
الجزيرة العربية والشام 

والعراق ومرص وبعض جزر 
 اليونان

جنوب غرب منطقة  رصواح سبأ
 معي   

 الزراعة
 التجارة

 ازدهار الزراعة والتجارة،
  الهندسة 

 
اعة ف والتر

 المعمارية، وبناء سد مأرب

 الزراعة اليمنمنطقة  ظفار حمت  
 التجارة

ازدهار الزراعة والتجارة، 
وبناء القصور وسك النقوذ 

 الذهبية والفضية

 
 ثالثةتعريفات ومصطلحات الوحدة ال

  بالد ُعرفت باسمهم )بالد العرب( معظمهم من البدو العرب:  -
شعوب قديمة نشأت ف 

 قلون مع الجمال واألغنامنتي
نطة:  -   كان يحكمها القيرص وديانتها المسيحيةبت  

قية دولة الروم التى ، وتنقسم إل شر
 وغربية. 

  ه  عبادة النارالمجوسية:  -
 ديانة دولة الفرس التى

 االسم الذي أطلقه اليونان والرومان قديًما عىل اليمنبالد العرب السعيدة:  -
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 عاصمة مملكة قتبان تمنع:  -
 عاصمة مملكة معير  قرناو:  -
 عاصمة مملكة حمير  ظفار:  -
 عاصمة مملكة سبأ رصواح:  -
ب:  -  لقب الحاكم لمملكة سبأ ومعناه زعيم الحلف القبىل  المكرِّ
  جاللبان:  -

نوب شبه الجزيرة مادة صمغية تستخرج من شجر اللبان الذي ينبت ف 
  أنواع الطيب بسبب رائحته الطيبة.  العربية

 وُيستخدم ف 
  مضيق جبىل  لحرص المياه ونقلها بالقنوات لري سد مأرب:  -

سد شّيده السبئيون ف 
  الزراعية عن يمير  السد وشماله وزودوه بالثقوب والقنوات للتحكم بالمياه

 األراض 
 بية القديمة تحدث بها أهل مملكة سبأفرع أو لهجة من اللغة العر اللغة السبئية:  -
 خط الكتابة القديمة لجميع دول عرب جنوب شبه الجزيرة العربيةالخط المسند:  -
  دولة واحدةالتبابعة:  -

 ملوك مملكة حمير بعد توحيد حمير لمناطق اليمن ف 
 عبادة األوثان والنجوم والكواكب والشمس الديانة الوثنية:  -
  أخدود حفره لهم الملك اليهودي أهل نجران أصحاب األخدود:  -

الذين تم حرقهم ف 
كوا الديانة النرصانية  ذو نواس لييى

 

 الوحدة الرابعة: حضارة مدن الحجاز قبيل اإلسالم
 الدرس األول: حضارة مدن الحجاز

ف مدن الحجاز س:   عرِّ
  الحجاز تشبه الدول وتمثل كل مدينة وحدة سياسية مستقلة لها نظامها السياس   ج: 

مدن ف 
 واالجتماع  واالقتصادي

 

  مدن الحجاز س: 
 اذكر النظم الموجودة ف 

 نظام اقتصادي -0نظام اجتماع    -2نظام سياس    -1 ج: 
 

 

   مدن الحجاز سمِّ أهم  س: 
 ظهرت بها المظاهر الحضارية قبل اإلسالم التر

ب )المدينة المنورة(    -2مكة المكرمة    -1 ج:   الطائف -0يي 

  عاشها سكان الحجاز؟ س: 
 ما طبيعة الحياة التى

 حياة البداوة -2حياة المدينة     -1 ج: 
 

 

mailto:msartawi@gmail.com


 

33   msartawi@gmail.com  
 

أشر إل مدن الحجاز عىل الخريطة، أين تقع تلك المدن س: 
  شبه الجزيرة 

 العربية؟ف 
 غرب شبه الجزيرة العربية ج: 

 

ف شبه الجزيرة العربية  س: عرِّ
  الجنوب الغرنر  من قارة آسيا وسط قارات العالم  ج: 

منطقة ف 
القديم، تقع عىل سواحل البحر األحمر والخليج العرنر  وبحر 

 العرب. 
 

،  أهمية مكةاستندت  س:   اذكرهماقبل اإلسالم عىل عاملير 
فة عامل الدين . 1   بناها إبراهيم عليه السالم، : متمثل بالكعبة المشر

وه  محج العرب التى
  جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية

 ف 
  تربط اليمن ببالد الشامبالموقع عىل  متمثل: عامل الموقع . 2

 الطرق التجارية التى
 

 ؟من عامل الموقعكيف استفاد المكيون   س: 
ألمن للقوافل التجارية من خالل المعاهدات توفير ابالقيام بدور الوسيط التجاري:  ج: 

 التجارية )اإليالف( مع اليمن والشام والعراق والحبشة
 

  قامت بها مكةمع أي دول قامت مكة باالتفاقيات التجارية؟ أو ما ه   س: 
 ؟اإليالفات التر

 الحبشة -4العراق  -0الشام  -2اليمن  -1 ج: 
 

ف س:   اإليالف عرِّ
لتأمير  اتفاقيات تجارية عقدتها قريش مع القبائل العربية المقيمة عىل طرق تجارتها  ج: 

 سالمة القوافل التجارية
 مع القبائل العربية؟ )اإليالف( ما سبب عقد اتفاقيات قريش س: 
 لتوفير األمن وحماية القوافل التجارية ج: 

 

  س: 
ً
 ا"؟ا والمقيم رابًح من قائل "باإليالف أصبح المسافر آمن

 الجاحظ ج: 
 

  مكةس: اذكر أهم 
 
 مظاهر الحضارة ف

 الحياة السياسية -2الحياة الدينية         -1 ج: 
 الحياة االجتماعية والثقافية -4الحياة االقتصادية    -0    
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 األهمية الدينية لمكة بيرِّ   س: 
 أو لماذا اكتسبت مكة مكانة دينية عند العرب قبيل اإلسالم   

  بنا وجود الكعبة . 1
عليهما السالم، وتقديس ها سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل التى

ت والعزى ما حولها من األصنامو القبائل لها 
ّ
 : كالال

 وهم بقية أتباع إبراهيم عليه السالم   الديانة الحنيفيةوجود  . 2
  م . 0

العرب من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية خالل  ا يقصده :حيثمكةوسم الحج ف 
 موسم الحج 

  وعامل الموقع، وبي   األهمية 
ق الطالب بي   أهمية مكة والجواب فيها العامل الديت  فرِّ

ُ
تنبيه: ي

 الدينية لمكة. 

ف س:   الديانة الحنيفية عرِّ
  دعا لها األنبياء جميعً  ج: 

 ابقية أتباع سيدنا إبراهيم عليه السالم، وه  ديانة التوحيد التى
 

 ؟زعامتها تول وّحد قبيلة قريش و  من الذي س: 
  ج: 
ُ
ّ ق  بن كالب ص 

 

  قام بها قص  بن كالباذكر أهم  س: 
 األعمال التر

 تأسيس مجلس المأل -2تأسيس دار الندوة     -1 ج: 
 

ف  س:   دار الندوةعرِّ
 بن كالب قص  مكان الجتماع الزعامات القرشية أسسه  ج: 

 

ف س:   مجلس المأل عرِّ
  شؤون مكة عامة وقبيلة مجلس يتكون من زعماء قريش أسسه قص  بن كالب  ج: 

للتشاور ف 
 قريش خاصة

 

 

 عىل ماذا اعتمد نشاط مكة االقتصادي؟ س: 
: رحلة الشتاء إل اليمن، ورحلة الصيف إل بالد التجارة من خالل  . 1 رحلتير  تجاريتير 

 سمِّ الرحلتير  التجاريتير  اللتير  قام بهما أهل مكة( س: ) الشام
 الشام واليمن والحبشة والعراقإقامة عالقات تجارية مع الروم وبالد  . 2
  كيف أّمن أهل مكة طرقهم التجارية؟(  س: ) (اإليالف) عقد معاهدات تجارية باسم . 0

 

  مكة؟ شكلما   س: 
 نظام الحكم ف 

 نظام قبىل   ج: 
 

  مكة قديمً  ما  س: 
 
  سادت ف

 واذكر أمثلة عليها ؟االعادات التر
 الكرم، الشجاعة، نرصة المظلوم ، مثل: عادات حسنة . 1
 الثأر، وأد البنات ، مثل: سيئةعادات  . 2
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 ؟اشتهر أهل مكةبماذا  س: 
  أسواق خاصة، مثل سوق عكاظ -2الشعر  -1 ج: 

 والخطابة وكانوا يمارسونها ف 
 

ف س:   حلف الفضول عرِّ
 ومعناه )الحقوق(حلف أسسه أهل مكة لنرصة المظلوم ورد الحقوق ألصحابها  ج: 

 

 ؟سبب تأسيس حلف الفضولما  س: 
  ج: 

 
 خذتتأسس عىل إثر استعانة رجل من أهل اليمن بأهل مكة لنرصته وإعادة حقه بعد أن أ

 بضاعته ومنع حقه منه
 

  الذي استعان بهم؟ س: 
 ما موقف أهل مكة من الرجل اليمت 

  دار عبد هللا بن جدعان  . 1
 اجتمعت قبائل مكة ف 

 الفضول )الحقوق( إل أصحابها وأتعاهدوا عىل رد  . 2
ّ
  مكة ل

  يظلم أحد ف 
 وشهد الرسول صىل هللا عليه وسلم عىل هذا الحلف وامتدحه . 0

 

ب بالمدينة المنورة؟ س:   ما سبب تسمية يي 
 بسبب هجرة الرسول صىل هللا عليه وسلم إليها ج: 

 

ب بعد هجرة الرسول صىل هللا عليه وسلم إليها؟ س:  طلق عىل يي 
 
 ما االسم الذي أ

 المدينة المنورة ج: 
 

ب بالنسبة إل  مكة س: 
 ؟ بيرِّ  موقع يي 

 كم شمال مكة  433تقع عىل بعد  ج: 
 

  المدينة المنورة؟ س: 
 بم تتمير  أراض 

ة المياه     -2أرض منبسطة   -1 ج:  ة األشجار وأهمها النخيل  -0كي   كي 
 

باذكر  س:    سكنت يت 
 أسماء القبائل التر

 الخزرج         -2      األوس  -1  : قبائل العرب مثل  ج: 
 : قبائل اليهود مثل و     
  قريظة -0    

  النضير  -4  بت 
  قينقاع -0   بت 

 بت 
 

ب؟ س:   بماذا عمل أهل يي 
اواتالزراعة: النخيل وال . 1   خرص 
 التجارة الداخلية    . 2
 الصناعات الحرفية . 0
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ب س:    يي 
 ؟ ما سبب ازدهار الزراعة ف 

بة    -1 ج:   وفرة المياه -2خصوبة اليى
 

ب بالتجارة الداخلية؟ س:    لماذا عمل أهل يي 
 بيع السلع المحلية -2تنوع السلع    -1 ج: 

 

ب؟ س:   بماذا اشتهر أهل يي 
 الصناعات الحرفية ج: 

 

ب قبل اإلسالم؟ س:    يي 
  كانت موجودة ف 

 ما الديانة التى
  قينقاع -2األصنام    عبادة -1 ج: 

  النضير وبت 
  قريظة وبت 

 الديانة اليهودية عند بت 
تنبيه: دارت رصاعات وحروب بي   األوس والخزرج لم تنته إال بعد هجرة الرسول صىل هللا عليه 

  وسلم واعتناقهم اإلسالم. 
 سبب تسمية الطائف بهذا االسم؟ فش:  س: 
 ألن أهلها بنوا سورا حول المدينة لحمايتهم من األعداء ج: 

 

  أين تقع الطائف بالنسبة لمكة؟ س: 
  من مكة ج: 

فى  إل الجنوب الشر
 

 ؟بالزراعة الطائف لماذا عمل أهل س: 
  الطائف معتدلالمناخ بسبب ال  ج: 

 ف 
 

  سكنت الطائفأهم  ما  س: 
 ؟القبائل التر

 هوازن -2ثقيف   -1 ج: 
 

 بماذا عمل سكان الطائف؟ س: 
 الزراعة -2التجارة   -1 ج: 
 ما ه  الديانة عند أهل الطائف؟ س: 
 عبادة األصنام ج: 

 جدولة مقارنة بي   مدن الحجاز: مكة، المدينة، الطائف
  سكنتها المدينة

 عمل السكان القبائل التر
 )مظاهر الحياة االقتصادية(

 الديانة
 )مظاهر الحياة الدينية(

 التجارة  قريش مكة
 اإليالف

 الديانة الحنيفية
 عبادة األصنام

ب ،  يت  األوس، الخزرج، بنو النضت 
 بنو قريظة، بنو قينقاع

 التجارة
 الزراعة

 الديانة اليهودية
 عبادة األصنام

 التجارة ثقيف، هوازن الطائف
 الزراعة

 عبادة األصنام
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: الدعوة اإلسالمية  
 الدرس الثان 

ف س:   الجاهلية عرِّ
 لحالة العرب قبل اإلسالم وربطها بالجهل من الناحية الدينية وصف ج: 
 

  الجاهلية؟ الصفات الحميدةاذكر  س: 
 والسيئة للعرب ف 

ب الخمر -  عادات سيئة: عبادة األصنام، وأد البنات، شر
 : الكرم، الشجاعة، اإليثارصفات حميدة -

ق الطالب بي   العادات للعرب بشكل عام، وعادات أهل  فرِّ
ُ
  الدرس السابقتنبيه: ي

 
 مكة ف

 متى بدأت مرحلة الدعوة بمكة؟ س: 
ول الوج  حيث دعا النتر  صىل هللا عليه وسلم أهل مكة إل عبادة هللا وحده  ج:  بدأت بي  

 وترك عبادة األصنام
 

 أين أقام سيدنا محمد صىل هللا عليه وسلم دولته؟ س: 
  المدينة المنورة بعد أن هاجر إليها.  ج: 
 ف 

 

  الجاهلية(؟  س: 
 كيف كانت حياة العرب قبل اإلسالم )ف 

 تتصف بالطابع القبىل   . 1
 ، سواء بسبب االقتصاد أو دفع الظلمتنشأ الحروب لمختلف األسباب بير  القبائل . 2
اث  . 0 رغمالمرأة محرومة من المير

ُ
ا ت
ً
 عىل الزواج وأحيان

 

 ولد النتر  صىل هللا عليه وسلم؟ س: 
 أين ومتى

  مكة،  يتيًما  ولد  ج: 
 ربيع األول عام الفيل 12ف 

 

 ما اسم مرضعة النتر  صىل هللا عليه وسلم؟ س: 
 حليمة السعديةالسيدة  ج: 
 كيف نشأ النتر  صىل هللا عليه وسلم؟  س: 
  السادسة من  ج: 

  والده قبل والدته، وتوفيت أمه آمنة بنت وهب وهو ف 
نشأ يتيما، توف 

 عمره
 

 من كفل النتر  صىل هللا عليه وسلم ورّباه؟ س: 
 كفله جده عبد المطلب سنتير  وبعد وفاته كفله عمه أبو طالب  ج: 

 

 بماذا عمل سيدنا محمد صىل هللا عليه وسلم قبل اإلسالم؟ س: 
 التجارة -2رع  األغنام    -1 ج: 

 

 وضح مكانة النتر  صىل هللا عليه وسلم عند قريش قبل البعثة س: 
  بناء الكعبة نتيجة تصدع جدرانها، حيث  ج: 

شارك صىل هللا عليه وسلم أهل قريش ف 
  مكانهاختلفت القبائل 

  وضع الحجر األسود ف 
ف ف    حول من له الشر

، فاتفقوا أن يقص 
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 فقالوا: هذا الصادق األمير  رضيناه، من يدخل، فكان النتر  صىل هللا عليه وسلم، لبينهم أو 
 وضعه النتر   -أي الحجر– لة أن تأخذ بناحية منها ورفعوه جميعا فأخذ عباءة وأمر كل قبي

حتى
  صىل هللا عليه وسلم 

 مكانهبيده ف 
 

  عرف بها النتر  صىل هللا عليه وسلم قبل اإلسالم؟ س: 
 ما الصفات التى

 األمانة -2الصدق    -1 ج: 
 

 عمل الرسول صىل هللا عليه وسلم بالتجارة، وضح ذلك س: 
 البعثة مع عمه أنر  طالب وسافر لبالد الشامعمل بالتجارة قبل  . 1
 تاجر باألسواق مثل سوق المجنة وسوق عكاظ . 2
  هللا عنها وسافر للشام . 0

 تاجر من أجل السيدة خديجة رض 
 

  تجارتها؟ س: 
  هللا عنها الخروج ف 

 لماذا طلبت منه السيدة خديجة رض 
 كرم األخالق  -0األمانة   -2الصدق   -1 بسبب ما ُعرف عنه من:  ج: 

 

 متى وأين نزل الوج  عىل نبينا محمد صىل هللا عليه وسلم؟ س: 
  غار حراء  ج: 

  سن األربعير  وهو يتعبد ف 
يل فقال له: اقرأ، ورددها نزل عليه وهو ف  ، جاءه جير

ا، وعاد إل خديجة وهو يرتجف، فحاولت تهدئته. 
ً
 ثالث

 

ل قومه؟ س:   لماذا كان سيدنا محمد صىل هللا عليه وسلم يعيى 
  خلق الكون ج: 

 للتفكر والتأمل ف 
؟  س:   كم استمر نزول الوج 
  مكة و 10عاما،  20 ج: 

  المدينة 13ف 
 ف 

 المنورة
 

ف البعثة  س: عرِّ
  األربعير  من عمره لدعوة بداية نزول الوج  عىل النتر  محمد صىل هللا عل ج: 

يه وسلم وهو ف 
 الناس لتوحيد هللا

 

  مراحل الدعوة اإلسالمية اذكر  س: 
  خارج مكة -2داخل مكة    -1 ج: 
 

 ما أول ما نزل من القرآن الكريم؟س: 
 "اقرأ باسم ربك الذي خلق" ج: 

 

  الدعوة لإلسالم؟ س: 
 بمن بدأ النتر  صىل هللا عليه وسلم ف 

 ثم توجه إل قريش وزعمائها -2بدأ بأهل بيته والمقربير    -1 ج: 
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 ؟أول من آمن من الرجال والنساء والفتيانمن  س: 
 الرجال: أبو بكر الصديق     النساء: خديجة بنت خويلد    الفتيان: عىل  بن أنر  طالب ج: 

 

 صىل هللا عليه وسلم رسولوضح موقف قريش من دعوة ال س: 
 السببو ،قاوموا الدعوة ج: 

ً
 ا عىل مكانتهم ووضعهم االقتصادي واالجتماع  : خوف

 

 ة المسلمير  لهجر  ار النتر  صىل هللا عليه وسلم الحبشةياختفش:  س: 
 سبب هجرة المسلمي   إىل الحبشةأو ما    

 يش وزعمائها لدعوة اإلسالم    بسبب مقاومة قر  . 1
( ألن ملكها و  . 2  

 ظلم عنده أحدال يُ  مسيح  عادل )النجاسر
 

  اإلسالم؟ما  س: 
 ومتى كانت؟ أول هجرة ف 

  السنة الخامسة للبعثةهجرة الحبشة ج: 
 ، ف 

 

  تسليم المهاجرين إل قريش؟ س: 
 ما سبب رفض النجاسر

 ألنه رأى أن دينهم ودينه يخرجان من مصدر واحد وهو هللا عز وجل ج: 
 

؟ س:    من المسلمير 
 ما داللة موقف النجاسر

 يدل أنه ملك عادل ال ُيظلم عنده أحد.  ج: 
  ملك الحبشة وعىل ِأثره 

 جعفر بن أنر  طالب والنجاسر
  تسليم تنبيه: دار حوار بي  

رفض النجاسر
 المسلمي   المهاجرين إىل قريش

 

 ما أهمية الكعبة عند أهل مكة؟ س: 
الكعبة لها مكانة دينية مقدسة وه  مقصد الحجاج كل عام من كل شبه أنحاء الجزيرة  ج: 

 العربية. 
 تنبيه: يفرق الطالب بي   أهمية مكة، واألهمية الدينية لمكة، وأهمية الكعبة

 

  الجمل اآلتية س: 
 : أكمل الفراغ ف 

 أربعير  عاًماكان عمر الرسول صىل هللا عليه وسلم عند نزول الوج   -أ
 الحبشةأول هجرة هاجرها المسلمون كانت إل  -ب
 الصادق األمير  كان الرسول صىل هللا عليه وسلم ُيلقب ب   -ج

 

 الدرس الثالث: المقاطعة والهجرة للمدينة
؟أسباب مقاطعة قريش ما  س:   للمسلمير 
  إعادة المهاجرين المسلمير  إل مكة الملك بسبب رفض ج: 

 النجاسر
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  ؟بنود صحيفة المقاطعة اذكر بعض س: 
  عبد المطلب . 1

  هاشم وبت 
 أال يتعاملوا مع بت 

وجوا منهم وال يُ  . 2  زوجوهمأال ييى 
 أال يتاجروا معهم . 0

 

؟ وكيف وأين كانت ؟كم استمرت المقاطعة  س: 
 انتهت؟

  طالب سنوات 0استمرت  ج: 
  شعب بت 

انتهت بقرار بعض زعماء قريش بإنهاء و ، ف 
 المقاطعة وتمزيق الصحيفة

 

 ؟بيرِّ  كيف أثرت المقاطعة عىل المسلمير   س: 
له وألصحابه تتوافر فيه الظروف  النتر  صىل هللا عليه وسلم بالبحث عن مكان آمنقيام  ج: 

 اإلسالمية نشر الدعوةالمالئمة لمتابعة 
 

 ؟أسباب بيعة العقبة األوىلما  : س
  سنة  ج: 
من الخزرج بالنتر  صىل هللا عليه وسلم وأسلموا واتفقوا أن  7للبعثة التقى  11ف 

  العام الذي يليه، وكان العام التال  هو بيعة العقبة األول
 للبعثة 12وهو  يلقوه ف 
ف س:   بيعة العقبة األول عرِّ
  منطقة  ج: 

  حدثت ف 
رجل )من األوس والخزرج( والنتر   12العقبة قرب مكة بير  البيعة التى

  عام 
وبايعوه البيعة األول وطلبوا منه أن يبعث معهم  للبعثة 12صىل هللا عليه وسلم ف 
ا يعلمهم القرآن

ً
 أحد

 

من هو الصحانر  الذي أرسله النتر  صىل هللا عليه وسلم للمدينة بعد بيعة العقبة األول؟  س: 
 ولماذا؟

  هللا عنه، وأرسله معهم ليعلمهم القرآن الكريممصعب  ج: 
 بن عمير رض 

 

ف س:   بيعة العقبة الثانية عرِّ
   ج: 

  حدثت ف 
  70للبعثة بير   10 عامالبيعة التى

ً
وامرأتان من المدينة )من األوس  رجال

  منطقة العقبة قرب مكة
، وبايعوه البيعة الثانية والخزرج( والنتر  صىل هللا عليه وسلم ف 

 معه عىل الهجرة للمدينة المنورة واتفقوا 
 

 لماذا سميت بيعة العقبة بهذا االسم؟ س: 
  منطقة العقبة قرب مكة ج: 

 ألنها وقعت ف 
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  بيعة العقبة الثانية؟ س: 
 عالم بايع األوس والخزرج ف 

اختاروا  -0 لمدينة المنورة هجرة النتر  صىل هللا عليه وسلم  ل -2يحموه وينرصوه    -1 ج: 
 نقيبا 12منهم 

 

ف س:   المهاجرون عرِّ
 الصحابة الذين هاجروا مع الرسول صىل هللا عليه وسلم من مكة إل المدينة المنورة ج: 

 

ف س:   راألنصا عرِّ
  الصحابة  ج: 

وأصحابه  النتر  صىل هللا عليه وسلم تقبلوا اسالذين نرصوا و المدينة المنورة  ف 
 المهاجرين

 

ف س:   الهجرة عرِّ
 هللا عليه وسلم من مكة إل المدينة لنشر الدعوة اإلسالميةهجرة النتر  صىل  ج: 

 

ف  س:   األوس والخزرجعرِّ
ب )المدينة المنورة( ج:    يي 

  سكنت ف 
وبايع منهم النتر  صىل  من قبائل العرب القديمة التى

  بيعة العقبة األول والثانية. 
 هللا عليه وسلم ف 

 

 أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها:  س: 
  العقبة ه   -أ

  بايعت الرسول صىل هللا عليه وسلم ف 
 األوس والخزرجالقبائل التى

  الهجرة للمدينة هو  -ب
أبو بكر الصحانر  الذي رافق الرسول صىل هللا عليه وسلم ف 

 الصديق
 

:  س:   رتب األحداث التاريخية وفق خط الزمن التال 
، الهجرة إل المدينة، والدة الرسول صىل  بيعة العقبة األول، الهجرة إل الحبشة، نزول الوج 

 هللا عليه وسلم، بيعة العقبة الثانية، المقاطعة
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 رابعةتعريفات ومصطلحات الوحدة ال
  الحجاز تشبه الدول وتمثل كل مدينة وحدة سياسية مستقلة مدن الحجاز:  -

مدن ف 
 لها نظامها السياس  واالجتماع  واالقتصادي

  الجنوب الغرنر  من قارة آسيا وسط قارات العالم : )العربية( شبه الجزيرة -
منطقة ف 

 القديم، تقع عىل سواحل البحر األحمر والخليج العرنر  وبحر العرب. 
اتفاقيات تجارية عقدتها قريش مع القبائل العربية المقيمة عىل طرق تجارتها اإليالف:  -

 لتأمير  سالمة القوافل التجارية
  دعا بقية أتباع سالديانة الحنيفية:  -

يدنا إبراهيم عليه السالم، وه  ديانة التوحيد التى
 الها األنبياء جميعً 

 مكان الجتماع الزعامات القرشية أسسه قص  بن كالبدار الندوة:  -
  شؤون  مجلس المأل:  -

مجلس يتكون من زعماء قريش أسسه قص  بن كالب للتشاور ف 
 مكة عامة وقبيلة قريش خاصة

ومعناه لنرصة المظلوم ورد الحقوق ألصحابها  حلف أسسه أهل مكة حلف الفضول:  -
 )الحقوق(

 وصف لحالة العرب قبل اإلسالم وربطها بالجهل من الناحية الدينيةالجاهلية:  -
  األربعير  من البعثة:  -

بداية نزول الوج  عىل النتر  محمد صىل هللا عليه وسلم وهو ف 
 عمره لدعوة الناس لتوحيد هللا

  منطقة العقبة قرب مكة بير  البيعة بيعة العقبة األوىل:  -
  حدثت ف 

رجل )من  12التى
  عام 

وبايعوه البيعة األول  للبعثة 12األوس والخزرج( والنتر  صىل هللا عليه وسلم ف 
ا يعلمهم القرآن

ً
 وطلبوا منه أن يبعث معهم أحد

  بيعة العقبة الثانية:  -
  حدثت ف 

  70للبعثة بير   10 عامالبيعة التى
ً
وامرأتان من  رجال

  منطقة العقبة قرب مكةالم
، دينة )من األوس والخزرج( والنتر  صىل هللا عليه وسلم ف 

 وبايعوه البيعة الثانية واتفقوا معه عىل الهجرة للمدينة المنورة
الصحابة الذين هاجروا مع الرسول صىل هللا عليه وسلم من مكة إل المهاجرون:  -

 المدينة المنورة
  الصحابة األنصار:  -

النتر  صىل هللا عليه  تقبلوا اسالذين نرصوا و نورة المدينة الم ف 
 وأصحابه المهاجرين وسلم

 هجرة النتر  صىل هللا عليه وسلم من مكة إل المدينة لنشر الدعوة اإلسالميةالهجرة:  -
ب )المدينة المنورة( ج: األوس والخزر  -   يي 

  سكنت ف 
 من قبائل العرب القديمة التى

  بيعة العقبة األول والثانية. 
 وبايع منهم النتر  صىل هللا عليه وسلم ف 
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