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مقّدمة:

  أبناَءنا الطلبة األعّزاء ...... زمالءنا المدّرسين المحترمين ..... أهَلنا الكرام:

     من دواعي سروِرنا أن نقّدم لكم كتاب التاريخ للّصفِّ السابع من مرحلة التعليم األساسّي وفق المعايير 
الوطنّية للتعليم ما قبل الجامعّي في الجمهورّية العربّية السورّية التي أقّرها المركز الوطنّي لتطوير المناهج 

التربوّية ضمَن خّطِته الشاملة للتطوير التربوّي.

     ُروِعَي في تأليِف َهذا الكتاِب دراسُة الموُضوعاِت التاريخّيِة ضمَن إطاِرها المكانّي والتسْلسِل الَزمنّي، 
فتناوَل الِكتاُب دراسة أحداث العصور التاريخّية القديمة في سورية، وعالقاتها مع الحضارات القديمة، فتم 
تقسيم الكتاب إلى وحدات وفق مجاالت الحضارة: المجال االجتماعّي، واالقتصادّي، والسياسّي، والثقافّي، 
إلكساب المتعلمين المعرفة التاريخّية وتنمية المهارات لديهم وتزويدهم بالقيم وتحّفزهم على التعّلم الذاتّي.

    رّكــز المؤلفــون علــى أساســّياِت المعرفــة، وعلــى العملّيــات العقلّيــة لــدى المتعلّــم والتي تؤّثر في ســلوكه،  
وبخاصــة تنميــِة مهــارات التفكيــر التاريخــّي: مهــارة اإلدراك الزمنــّي، الفهــم التاريخــّي، اإلدراك المكانــّي،  
التفسير التاريخّي، التحليل التاريخّي، التفكير الناقد، البحُث واالستقصاء التاريخّي، اّتخاذ القراِر، ومهاراٍت 

حياتّيٍة كالتعّلم الذاتّي والعمُل ضمَن فريق.  

قــم وأوانــي فّخارّيــة وُلقــًى أثرّيــة من       ُزّود الكتــاُب بمجموعــٍة مــن األدلّــة والوثائــق التاريخّيــة مــن صــوٍر لرُّ
مالبس وقطع نقود، ورسوم، وتصوير، ونقوش على الصخور وكلُّ ما يتعّلق بعاداِت الشعوب، من كتاباٍت 
ومعاهــدات ومذّكــرات شــخصّية، ليســاعَد المتعّلميــن علــى  دراســة المواقــِف التاريخّيــة، ألنَّ أحــداث التاريــخ 
خضاع األدّلة  ال يمكــُن مالحظتهــا مباشــرة، إّنمــا يمكــن اكتشــاُفها مــن خالِل االســتدالِل بأشــياء موجــودٍة، واإ

للتحليل والنقِد والتفسير واالستنتاج.

      ُألِّف الكتاُب وفق أنشــطٍة صفّية وأنشــطة ال صفّية تثري العملّية التعليمّية، وتجعُل المناَخ المدرســّي 
يتناسب وميول المتعّلمين ويحّفُزهم على اإلّطالع والبحِث والتقّصي واالستنتاج.

     كلُّ ذلك اســتنادًا إلى مبادَئ أساســّيٍة تمَّ اعتمادها لتطوير عرِض المادة ومواكبتها للتطّورات التربوّية 
العالمّية، وهي:

1- األهمّية التاريخّية: إدراك األهمّية التاريخّية لحدٍث ما وفق وقت )زمن( وقوع الحدث.
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2- الســبب والنتيجــة: أي إدراُك العوامــِل المؤثّــرة، وتعلّــم إمكانيــة حــدوث أمــٍر ما من خالِل أكثَر من عامل 
وتقييم اآلثار المترّتبِة على األحداث.

3- االستمرار والتغيير: أْي تحديُد ما بقَي على حاله، وما الذي تغّيَر على مدى الزمن؟ من خالِل إجراء 
صدار أحكاٍم حول استمرارّيتها أو تغّيرها. مقارنٍة بيَن بعِض المراحِل في الماضي والحاضر، واإ

4- وجهــة النظــر التاريخّيــة: أْي تحليــُل األحــداث، والتطّورات والقضايا ضمَن الّســياق الّزمنّي الذي حدَثت 
فيه، وعدَم فرِض القَيم والمعايير األخالقّية الحالّية عليها، ألنَّ وجهاِت الّنظِر قد تختلف حول نفِس الحدث 

أو التطّور أو القضّية. 

      يهدُف الكتاُب إلى تدريب المتعلم على كيفّية استخالص الحقائق، وترسيخ الوعي بالذات، والتواصل 
مع اآلخر، وتعزيز المواطنة والتنمية الُمستدامة ليكوَن مواطنًا فاعاًل ذا شخصّيٍة واثقة تتعّلم ذاتّيًا، استنادًا 
إلــى مبــدأ: أنَّ كلَّ األفــراد قابلــون للتعلّــم وقــادرون عليــه ولديهــم نقاُط قّوة يمكُن تعزيزهــا، فيتحّمُل المتعّلمون 
مســؤولّية تعّلمهــم ويصبحــون معنّييــن بتحســين هــذه العملّيــة مطّبقيــن قاعــدة: التعلّــم مدى الحيــاة، فيمتلكون 

شخصّيًة متكاملًة ومتوازنًة من خالل أساليب التعّلم المختلفة كالتعّلِم الذاتّي وحبِّ االّطالع.

       يسعى الكتاب لجعل المتعّلم محور العملّية التعلمّية التعليمّية، بحيث يصبح دوَر المعّلم أكثر تركيزًا 
علــى إدارة عملّيــة التعلّــم، ونلفــُت انتبــاه زمالئنــا الكرام لضرورة االّطالع على »كتاب مصادر التعّلم« الذي 

يدعُم وُيكمُل هذا الكتاب، دون االستغناء عن خبرة الزمالء ومبادراتهم الخاّلقة. 

     اعُتمــَد فــي تأليــف الكتــاب علــى المكّونــات االجتماعّيــة والثقافّيــة للجمهورّيــة العربّية الســورّية فهو يأخذ 
بعين االعتبار مشاركَة المجتمِع المحلّي وأولياِء األمور في تطويره.

     تضمن الكتاب فقرات جديدة لتحقيق األهداف المرجوة من التعّلم اليوم وهي فقرة: أبني أفكاري، وفقرة 
فكرة لك، وأوراق عمل.

ذ نشكر لزمالئنا المدّرسين جهوَدهم، نرجو تزويَدنا بمالحظاتهم الميدانّية القّيمة ومقترحاتهم التي         واإ
تســهُم فــي تطويــر هــذا الكتــاب واالرتقــاء بــه نحــو األفضــِل في الطبعاِت المقبلــة، مّما يحّقق الفائــدَة ألبنائنا 

الطلبة.

             واهلل ولي التوفيق                         

                                                                                 المؤلفون
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اإلدراك الزمنّي:

اإلدراك المكانّي:

    معرفــُة أثــِر المــكان وانعكاِســه علــى الحــدِث التاريخــّي من 
خــالل تحديــِده علــى الخرائــط، ومعرفــِة أهمّيــة المــكان علــى 

الحدِث نفِسه.

الفهم التاريخّي:

      اســتيعاب األحــداث التاريخّيــة مــن خــالِل تحديــِد أبعــاد 
وصياغــة  والفرعّيــة،  الرئيســة  األفــكاِر  بيــن  ممّيــزًا  الحــدِث، 

تساؤالٍت حوَله وصواًل إلى تلخيص مجرياته.

التفسير التاريخّي:

      الوصوُل إلى تحديِد وشرح العالقاِت المؤّثرة في الحدث 
التاريخّي من أسباب ونتائج، واستخالص المعلومات.

اتخاذ القرار:

     اختيــار حــلٍّ معّيــن مــن مجموعــِة خيــاراٍت للوصــوِل إلــى 
الهدف، من خالِل تحديِد الهدِف، وتحديد الخيارات وتحليِلها، 

والمفاضلِة بينها، التخاِذ األنسب بينها.

والجــداول  الخطــوِط  خــالِل  مــن  التاريخّيــة  األحــداِث  اســتخالُص 
الزمنّيــة، أو ترتيبهــا، والتمييــِز بيــَن الماضــي والحاضــر مــن أجــِل 

فْهــِم األحــداث التاريخّيــِة في ســياقها الزمنّي الصحيح.

رموز مهارات التفكير التاريخّي



7

التحليل التاريخّي:

      معرفــُة أبعــاِد األحــداِث التاريخّيــة مــن خــالِل تصنيفهــا 
والمقارنة بينها، والتمييِز بين أوجه الشبه واالختالف.

التفكير الناقد:

    إصــداِر حكــٍم علــى المعلومــاِت التاريخّيــة مــن خالل نقِدها 
وتحديــد التناقضــات  بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة التاريخّيــة  

من خالل األدّلِة والبراهين.

البحث واالستقصاء التاريخّي:

الوصــوُل إلــى المعلومــات التاريخّيــة مــن خــالِل جمــِع المــاّدة 
المعرفّيــة واســتخالِص الحقائــق التاريخّيــة من مصادَر متنوعٍة 

وكشِف االنحياز في النصوِص التاريخّية.

حل مشكالت
عمل ثنائياتعمل جماعّي

بعض االستراتيجّيات المقترحة
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عندمــا  تنميتهــا،  المــراد  المهــارات  بأنــواع  التعّريــف   -1
تطبيــق  يعنــي  هــذا  الصفحــات  فــي  المهــارة  رمــز  تشــاهد 

بهــا. المرتبطــة  األفعــال 
2- التعــّرف بالحــّد األدنــى مــن األهــداف الواجــب الوصــول 

إليهــا بعــد االنتهــاء مــن أنشــطة الوحــدة.
3- دعم أنشطة الدروس بملّفات إنجاز للوحدة.

حفــظ  وليــس  للحــدث،  العــام  الزمنــّي  اإلطــار  إيجــاد   -4
)األرقــام(. التواريــخ 
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3

76

4

5

ــق  ــح الحــدث التاريخــّي مــن خــالل وثائ 5- 6- 7- توضي
ــام تســاعد علــى شــرحها. وصــور ورســوم مــزّودة بأرق

خــالل  مــن  والماضــي  الحاضــر  بيــن  روابــط  إيجــاد   -8
القصــص والرســائل التــي يمكنــك التعبيــر عنهــا بأســلوبك 

الخــاص. 
9- اســتخالص معلومــات مــن خــالل المخططــات والرســوم 

ــة. البيانّي
10- إيجاد ارتباط بين الحدث ومكانه.
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الحياة االجتماعّية:                          الصفحة 17

دروس الوحدة:

الصفحة العنوان الدرس

19 التنظيم االجتماعّي  1

23 المرأة ودورها في بناء المجتمع 2

29 الحياة الدينّية 3

34 التراث الشعبّي 4

الصفحة العنوان الدرس

43 أساس االستقرار البشرّي 1

50 فنُّ استخداِم المادة 2

57 الّتجارة وطرقها 3

63 وسائل الّتجارة 4

الحياة االقتصادّية:                         الصفحة 41

دروس الوحدة:
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إبداعات فكرّية:                             الصفحة 91

الصفحة العنوان الدرس

73 من المدينة إلى المملكة 1

77 اإلمبراطورّيات القديمة 2

81 دارتها تنظيُم الدولِة واإ 3

85 تنافس استعمارّي 4

الصفحة العنوان الدرس

93 انتشار المعرفة 1

97 مدارس ومكتبات 2

102 تمدُّن وحضارة 3

106 تحف فنّية ومنجزات علمّية 4

الخطوات األولى نحو المدنّية واالستقرار:       الصفحة 71

دروس الوحدة:

دروس الوحدة:
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      لنتمكن من إدراِك األحداِث التاريخّيِة عبَر الزمن علينا معرفُة التقسيمات الزمنّية )الحقب - القرون 
- والعقود(، ومعرفُة كيفّية استخدام الخطِّ الزمنّي.

1- كم عامًا يساوي القرن؟
2- أليِّ قرٍن تشيُر األحرُف )أ- ب( على الخطِّ الزمنّي؟  

3- أليِّ قرون تعود األعوام اآلتية: 33م -  212م -  27ق.م -  123 ق.م؟

القرن األّول 
قبل الميالد

القرن األّول 
بعد الميالد

300ق.م     200ق.م     100ق.م       0م          100م        200م        300م         400م

بأ

من مهارات التفكير التاريخّي:

   1-  معرفة المراحل الزمنّية: الحقبة  

أواًل: الوقت والخط الزمنّي:

  2- معرفُة المراحِل الزمنّية: القرن  

3000ق.م      2000ق.م         1000ق.م         0م             1000م           2000م

بأ

الحقبة أو األلفّية 
األولى قبل الميالد

أبني
 أفكاري:

أبني
 أفكاري:

1- كم سنًة تساوي الحقبة؟ 
2- أليِّ حقبٍة تشيُر الحروُف )أ- ب( على الخطِّ الزمنّي؟

3- أليِّ حقبٍة تنتمي السنوات اآلتّية: 250 م  - 1600 ق.م - 450ق.م؟
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الحقبة القرن العقد التاريخ
الثالثة الثامن والعشرون قبل الميالد الثالث 2721 ق.م

1200 ق.م
322 ق.م
27 ق.م
212 م
313 م
800 م

       الفائدةُ من تقسيم الزمن إلى حقٍب وقرون وعقود هي سهولة التعّرف على اإلطاِر الزمنّي العام لحدٍث 
ما أو ألدوار دولٍة أو لحياة  شخٍص أو إلنجاٍز حضارّي، ولتحّدَد هذا اإلطاَر الزمنيَّ العاَم عليك نسُب تاريِخ 

الحدِث كرقم إلى الحقبة والقرن الذي ظهر فيه.

1- كم سنًة يساوي العقد؟
2- أليِّ عقٍد تشيُر الحروُف )أ- ب( على الخطِّ الزمنّي؟ 

3- في أيِّ عقٍد زمنّي من العمر أنَت اآلن؟
4- في أيِّ حقبٍة وأيِّ قرٍن وأيِّ عقٍد نحن نعيش اآلن؟

 أكمل الجدول اآلتي: 

العقد األّول 
قبل الميالد

العقد األّول 
بعد الميالد بأ

60ق.م  50   40    30   20   10     0م    10   20    30    40    50   60    70    80 م              

  3- معرفُة المراحل الزمنّية: العقد  

   4- معرفُة حدوِد التواريِخ: 

أبني
 أفكاري:

أبني
 أفكاري:
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1- متى بدأ التاريخ؟
2- ما هي الحدوُد الزمنّية لكلِّ عصٍر من العصور التاريخّية: )القديمة - الوسيطة - الحديثة(؟ 

3- كم استمَر كلُّ عصر تاريخّي؟
4- من خالِل قراءتك للخطِّ الزمنّي ما الفرق بين التاريخ والتأريخ؟

   نتيجــة لطــول الزمــن، ولصعوبــة الدراســة، أوجــَد المؤّرخــون تقســيمات للّزمــن مــن حقــٍب وقــروٍن، لكــنَّ 
ذلــك لــم يكــْن كافيــًا، فتــمَّ اختيــاُر أحــداٍث تاريخّيــٍة عّدهــا العلمــاُء أحداثــًا مهّمــًة، ُأطلــَق علــى الفتــرات الزمنّيــة 

بينهــا مصطلــح العصــور، وتــّم اختيــار أحــداث أثّــرت فــي تاريــخ ســورّية لتكــون فواصــل بيــن العصــور.

في أيِّ قرٍن عاَش كلٌّ من: الملك سنحاريب؟   اإلمبراطورة جوليا دومنا؟ 

ــي أو وفــاِة شــخصّية مــا، يســاعدنا فــي معرفــة وتحديــد اإلطــاِر      إنَّ وضــَع التاريــخ كرقــم لــوالدة أو توّل
الزمنــّي العــام لحيــاِة تلــك الشــخصّية، مــن أجــِل فهــِم تأّثــرِه وتأثيــره فــي المجتمــع الــذي ُوِجــَد فيــه.

اإلمبراطورة جوليا دومنا

   700ق.م  600  500  400   300  200   100  0م   100  200  300   400  500   600م 

  

 الملك سنحاريب

التــــــــاريــــــخ
معركة حطينبداية العصر األموّيميالد السّيد المسيح عليه السالماختراُع الكتابة

                      3200ق.م                          0م        660                  1190

 
العصور التاريخّية الوسطىالعصور التاريخّية القديمةعصور ما قبل التاريخ

العصور 

التاريخّية 

الحديثة

  
 

  5- تحديُد الشخصّياِت في التاريخ:  

أبني
 أفكاري:

   6- معرفُة العصوِر التاريخّية:  

أبني
 أفكاري:

2 مليون سنة 
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    ماذا يعني التاريخ؟
    لنعرَف التاريَخ ونكتُُبه نحتاج إلى أّدلٍة تسّمى وثائَق، نستطيع منها معرفَة:

       من هم أجداُدنا؟ أين سكنوا؟ ماذا فعلوا؟ ماذا استخدموا؟ ما الدليُل على ذلك؟

    أين سكنوا؟ تعني ماذا بنوا؟ أْي المواقُع األثرّية.

    ماذا استخدموا؟ أْي أدواتهم.

   ما الدليُل على ذلك؟ شواهُدهم الكتابّية.

   من هم أجداُدنا؟ أْي أصولنا الحضارّية.

  الشكل )4(: رقيم طينّي يمّثل مقطوعة موسيقّية )1400ق.م(

من أوغاريت، محفوظ في متحف دمشق.

 الشكل )1(: نحت بارز إلمرأة من 
تدمر )137م( محفوظ في متحف 

تدمر.
الشكل )2(: الشارع المستقيم في مدينة أفاميا األثرّية.

 الشكل)3(: إناء فّخارّي على شكل 

نعامة )7000ق.م(، مكتشف في تّل 

بقرص، محفوظ في متحف دير الزور.

ثانياً: أدّلة التاريخ:
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      ال يوجــُد حــدٌث تاريخــيٌّ دون مــكان، ومعرفــُة مــكان وقــوع الحــدِث التاريخــيِّ يســاعُد علــى فهِمــه، مــن 
حيــُث طبيعــِة النشــاِط البشــرّي، ودوِر المــوارِد الطبيعّيــة فــي نوعّيــة هــذا النشــاط.

خريطة المواقع التاريخّية التي تناولها الكتاب بالدراسة.
 تشير الخطوط المنقطة عليها إلى الحدود السياسّية الحالّية بين الدول العربّية.

1- يبرود، 2- تّل المريبط، 3- تّل أبو هريرة، 4- تّل برسيب، 5- مملكة يمحاض، 6-عمريت، 7- 
أفاميا، 8- بصرى، 9- نينوى، 10- تّل العبيد، 11-أور، 12- تّل عتيج، 13- تّل منباقة، 14- 

شهبا، 15- أوغاريت، 16- اإلسكندرية، 17- كلخو، 18- بابل، 19- تّل موزان.

ثالثًا: التاريخ والموقع:

  1- ما هي الحدوُد الطبيعّيُة للمنطقة الجغرافّية التي تشملها الخريطة؟
  2- ما المدُن التي ظهرت في العصور التاريخّية القديمة؟ أليِّ دولٍة عربّية تنسب اليوم؟

أبني
 أفكاري:
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الشكل )1(: مشهٌد تخّيلّي لقرية )أبو هريرة( الثانية في 7000 قبل الميالد.

الوحدة 
األولى

فكرة لك:
عن الزمن

مرحلة بناِء المنازلمرحلة سكن الكهوف

000 200ق.م                                          000 10ق.م       3200ق.م                                                     

عصور ما قبل التاريخ
 

العصور التاريخّية 

القديمة

اختراع الكتابة

الحياة االجتماعّية
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س الوحدة وأهدافها
درو

1- التنظيم االجتماعّي
2- المرأة ودورها في بناء المجتمع 

3- الحياة الدينّية
4- التراث الشعبّي

ف:
األهدا

- يبّين دور المرأة أثناء تشّكل األسر في 
موقع الجرف األحمر. 

ص تاريخّيــة حــول 
صــو

- يقــارن بيــن ن
فــي المجتمــع 

مكانــة المــرأة 
أهمّيــة 

األوغاريتّي.
ت عليهــا 

صلــ
- يبّيــن المكانــة التــي ح

ش 
المرأة في أوركي

ص أهمّيــة أعمــال اإلمبراطــورة 
- يســتخل

جوليا دومنا.
- يبّيــن دور األديــان الســماوّية فــي حفظ 

حقوق المرأة.
صــور 

- يقــارن بيــن دور المــرأة فــي الع
ضر.

ت الحا
التاريخّية القديمة والوق

- يقــارن بيــن مكانــة المــرأة فــي المجتمع 
صرّي القديم والمجتمع الّسورّي القديم.

الم
صور.

- يقّيم دور المرأة السورّية عبر الع

ف:
األهدا

صــر ملــك مــاري 
- يحلّــل لوحــة مــن ق

ب الملــك من قبل 
صيــ

زمــري ليــم تُبّيــن تن
الربة عشتار.

ب انتشــار عبــادة اإللــه بعــل 
- يعلّــل ســب

في كّل المناطق السورية قديمًا.
ب األنشــطة 

- يفّســر تنــّوع اآللهــة بحســ
صادّية.

االقت
- يبّين أهمّية سورّية الدينّية.

ت 
ســورّية مهــُد الديانــا

- يعتــّز بــأنَّ 
السماوّية.

- يفتخــر بالرمــوز الوطنّيــة كالنســر 
السورّي.

- يعتّز بانفتاح الفكر الســورّي واحترامه 
األديان.

ف:
األهدا

- يعلّــل انتشــار األعيــاد واســتمرارها فــي 
المجتمع السورّي.

ت الــزواج التي 
ص بأســلوبه عــادا

- يلّخــ
ت في رسائل سفارة الملك زمري ليم 

ورد
ب.

لخطبة شيبتو ابنة ملك حل
صــورة 

ش قطعــة عاجّيــة، و
- يحلّــل نقــو
لمطبخ إبال.

ت بهــا تدمر 
-  يبّيــن الوســائل التــي قامــ

للدعوة إلى وليمة.
ب االهتمام بوسائل الترفيه.

- يفّسر سب
ب المّتبعة للترفيه.

- يحّدد األسالي
- يبرهن أهمّية المسارح في المجتمع.

ت والتقاليد.
- يحترم العادا

صل االجتماعّي.
- يهتّم بالتوا

ف:
األهدا

- يســتنبط تطــّور حيــاة اإلنســان من خّط 
زمنّي.

ف المجتمع.
ص تعري

- يستخل
- يحّدد أنشطة اإلنسان القديم.

- يفّســر عوامــل تطــّور المجتمــع فــي 
صور التاريخّية القديمة.

الع
ت اجتماعّيــة 

- يعطــي أمثلــة عــن جمعّيــا
ث.

صر الحدي
في الع

ت 
ص مــن مخّطــط بيانــّي طبقــا

- يســتخل
االحتــالل 

أثنــاء 
الســورّي 

المجتمــع 
الرومانّي.

- يعطــي أمثلــة عــن أدورلمواطنين تشــبه 
دور سواد بن بوليد في تدمر.

ت الخيرّيــة 
- يســاهم فــي عمــل الجمعيــا

في المجتمع.
- يعتّز بانتمائه للمجتمع السورّي.
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المغــاور  فــي  القديــُم  اإلنســاُن  ســكن     
والكهــوِف، وقــد ُعثــَر فــي مغــاوَر يبــرود علــى 
عــام،  ألــف  مائتــي  مــن  ألكثــَر  تعــود  آثــار 
تــدلُّ  أدواٌت حجرّيــٌة صوانّيــٌة  ُوجــَدت  حيــث 
متعــددًة. أنشــطًة  مــارَس  اإلنســاَن  أنَّ  علــى 

دلَّــت المكتشــفات فــي تــلِّ المريبــط الواقــع 
تطــّور  وجــوِد  علــى  الفــرات  نهــر  علــى 
نحــو )10000ق.م(  البشــرّي،  لالســتقراِر 
ظهــرت منــازَل دائرّيــًة وفيهــا أدواٌت حجرّيــٌة 
)رحــى- فــؤوس – أوانــي حجرّيــة(، ومــارس 

اإلنســاُن الصيــَد وااللتقــاط.

ــٌة؟  ــاٌة اجتماعّي       ظهــرت أولــى آثــار اإلنســان فــي ســورّيَة منــُذ نحــو 2مليــون عــام، فهــل كان لديــه حي
وكيــف تطــّورت؟

ظهــر  ق.م(   8000( نحــو 
حيــث  االجتماعــّي  التطــوُّر 
كبيــرة  البيــوُت  أصبحــت 
اإلنســاُن  وّمــارَس  ومســتطيلة، 

الزراعــة. 
الشكل)4(: مخّطٌط للمنزِل المستطيل في تّل المريبط.

الشكل)3(: مجسم للمنزل الدائرّي في تّل المريبط.

الشكل)2(: كهوف يبرود في وادي إسكفتا شمال دمشق. 

1- لماذا عاَش اإلنساُن األّول في الكهوف؟ 
2- مّما صنَع أدواَته األولى؟ 3- ما المادة األولّية التي استخدمها في بناء منزله األّول؟ 

4- ما هي األنشطُة الجديدُة التي مارَسها بعد استقراره؟

الدرس 
األّول

أبني
 أفكاري:

التنظيم االجتماعّي

المساكن األولى:
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1- ِصْف تنظيَم القريِة وبيوِتها.
2- ما هي النشاطاُت التي يقوُم بها القروّيون؟

3- تخّيــل أّنــك مــن ســكان قريــة قديمــًا: مــا النشــاُط 
الــذي تفّضــُل القيــاُم بــه؟ 

4- عاَلم يدلُّ وجوُد جاروشة ومدقة في ذلك الوقت؟
5- هل تستطيُع العيَش بمفرِدك؟ ولماذا؟

6- العيُش ضمَن مجموعٍة والتواصل مع اآلخرين له 
فوائــُد كبيــرة فــي حيــاِة الفــرِد، حــاول أن تذكــر بعضها؟

7- استنتج تعّريَف المجتمع.

من الصورة:

الشكل )6(: جاروشة ومدّقة من البازلت من 
أجل طحن الحبوب )7000ق.م(، ُمكَتشفٌة من 

تّل )أبو هريرة( محفوظة في متحف حلب.

الشكل )5(: رسم تخّيلّي ألنشطة سكان القرية األولى في تّل )أبو هريرة(.

أبني
 أفكاري:

اإلنسان ونشاط القرية:
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      ازداد عــدُد الســّكاِن فتنّوَعــت األنشــطُة االقتصادّيــة، وظهــَرت متطّلبــاٌت جديــدٌة للحيــاِة، مّمــا ســاهَم فــي 
تغييــر بنيــة المجتمــع، وظهــوِر الّطبقــات االجتماعّيــة، فــكان البــّد مــن وجــوِد زعيــٍم أو قائــد محلــّي لتنظيــم 

دارِة المجتمــِع. واإ

2- ما المستجدات التي طرأت على المجتمع القديم وساهَمت في تطّوره؟
3- ما المستجدات التي يمكن أن تساعد على تطّوير حياِتك الشخصّية؟

     انقسَم المجتمُع في العصوِر القديمة إلى: 
الطبقــة العليــا: كبــار مالكــي األراضــّي والكهنــة 

ورؤســاء العشــائر القبلّيــة.
الذيــن  الّدخــل،  متوّســطي  الثانيــة:  الطبقــة 
والتجــارة. الّصناعــة  مــن  رزقهــم  يكســبون 

مــن  أغلُبهــم  العامــة  جمــوُع  الثالثــة:  الطبقــة 
المزارعيــن. 

فــي  يعملــون  وكانــوا  العبيــد  الرابعــة:  الطبقــة 
ســّيئة. ظــروف 

1- أكمُل الجدوَل اآلتي معتمدًا على الشكل البيانّي وتقسيمات المجتمع في العصور القديمة:

الطبقة العليا الطبقة الوسطى طبقة الفقراء طبقة العبيد

نوُع العمل

دورهم في المجتمع

الشكل)7(: تمثيل بيانّي لطبقات المجتمع.

أبني
 أفكاري:

تطّوُر المجتمع:

طبقات المجتمع:

%2
0 

خل
الد

ي 
سط

متو

%10
لعليا

قة ا
الطب

العبيد%40

%3
ة 0

لعام
وع ا

جم
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المجتمــع مؤّسســة متكاملــة، واإلنســان يحتــاج إلــى التنظيــم فــي حياتــه، لهــذا وجــدت فــي ســجاّلت مملكــة 
مــاري معلومــات عــن وجــود جمعّيــات تعتنــي بأفــراد المجتمــع وخاصــة االقتصادّيــة والحرفّيــة، وتنّظــم شــؤون 

الســكان، منهــا: جمعّيــة الغربــاء وجمعّيــة كاروم )المهنــة(، وجمعّيــة النقــل النهــرّي والمالحــة.
    ولألطفــال فــي أّي زمــان أهمّيــة خاصــة كونهــم جيــل المســتقبل فتحدثــت ســجاّلت مــاري عــن ذلــك، فقــد 
كان األطفــال ُيعرفــون باســماء أمهاتهــم حتــى يكبــروا وتُقــام لهــم طقــوٌس خاّصــة ُعرفــت بالترســيم، حيــث 

يرتــدون مالبــس جميلــة ويطلــق عليهــم األســماء التــي ســينادون بهــا فيمــا بعــد.

1- عالَم يدلُّ وجوُد الجمعياِت منُذ األلفّية الثالثة ق.م؟ 
2- سمِّ بعَض الجمعّياِت التي تعِرُفها في مجتمعك، ما دوُرها في المجتمع في الوقت الحالّي؟

3- بماذا تصف شخصّية المواطن سواد؟ 
4- أين تظهر البطولة في تّصرف سواد؟ أذكر شخصّية مشابهة من مجتمعك المحلّي؟

الشكل)9(: حارس التراث الوطنّي، تّم تصميمه 
من قبل لجنة تأليف هذا الكتاب، استنادًا 

لشعار المديرّية العامة لآلثار والمتاحف في 
الجمهورّية العربّية السورّية، لكي يرافقنا في 
رحلتنا في وحدات الكتاب، بحوارات ونقاشات.

      فــي مدينــة تدمــر التجارّيــة كان يعيــش شــخص 
بــن بوليــد، يحــّب مدينتــه ويحــرص علــى  يدعــى ســواد 
ســالمة قوافلهــا التجارّيــة، حتــى اشــتهر بذلــك، وفــي يــوم 
مــن األيــام وقــرب قريــة أّم العمــد بالقــرب مــن تدمــر أنقــذ 
قافلــة تجارّيــة مــن اللصــوص وأوصلهــا إلــى تدمــر ســالمة 

وعلــى نفقتــه الخاّصــة.
      هذه الحادثة أثارت اهتمام مجلس الشيوخ التدمرّي 
إقامــة أربــع نصــب تذكارّيــة لتكريــم بطولــة  قــّرر  الــذي 

ســواد، وقــد حفظــت لنــا ســجالت تدمــر هــذا النــص:
   )مجلــس الشــيوخ والشــعب فــي تدمــر يكرمــان ســواد بــن 
بوليــد الرجــل الــذي يحــّب بــالده والــذي عمــل مــا بوســعه 
وكّل مــا أمكنــه فــي كثيــر مــن المناســبات لحفــظ مصالــح 

تجــار بــالده وقوافلهــم(.

 الشكل)8(: شعار المديرّية العامة 

لآلثار والمتاحف في سورية. 

أبني
 أفكاري:

موقف اجتماعّي:
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الدرس 
الثاني

      أثبتــت المــرأة عبــَر العصــوِر كفاءتهــا ومشــارَكتها للرجــل فــي بنــاِء المجتمــع فــي جميــع المجــاالت، 
فعندمــا بــدأ فــي ممارســة الزراعــِة وقفــت إلــى جانبــه، وحينمــا بــدأْت بواكيــُر الصناعــات شــاركته فــي ذلــك.

الشكل)10(: آثار بيت في موقع الجرف األحمر.

 الشكل)11(: رسم تخّيلّي ألسرة من الجرف األحمر.

أبني
 أفكاري:

1- ما أقساُم بيت الجرف األحمر؟
2- عــالَم يــدلُّ وجــوُد أدوات صناعــة 
الجــرف  بيــت  أقســام  أحــد  فــي  الخبــز 

التاســع ق.م؟   األلــف  فــي  األحمــر 
3- قــارن بيــن دور المــرأة فــي الجــرف 
مســتخدمًا  اليــوم  ودورهــا  األحمــر 
عبــارات: دعــم - مشــاركة - مســاندة.

المرأة ودورها في بناء المجتمع

منزل الجرف األحمر 9000ق.م:
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اجتماعــّي  دور  للمــرأة  بــرز  المجتمــع  تطــّور  مــع        
وسياســّي، مّكنهــا مــن القيــام بمهــام سياســّية احتاجــت فيهــا 
مــن  األختــاَم  هــذه  علــى  لنّطلــع  بهــا،  خاّصــة  أختــام  إلــى 
مملكــة أوركيــش فــي تــّل مــوزان بالقــرب مــن القامشــلي عــام 

األســئلة:  علــى  ونجيــب  2250ق.م 

إلــى الحقبــة والقــرن  1- أنســْب األختــاَم 
الــذي ظهــرت فيــه.

2-  كيــف تســتدّل أنَّ للمــرأة فــي مملكــة 
أوركيــش دورًا قيادّيــًا؟

3- بــَم تفّســر وضــَع التــاِج فــي المنحوتــة 
علــى رأس الطفــل الواقــف؟

4- مــا المهــاُم التــي كانــت تحــت إشــراف  
الملكــة ُأقنيتــوم كمــا تظهرهــا األختــام؟

5- صّنــْف أختــاَم الملكــِة ُأقنيتــوم إلــى: 
 - ثقافّيــة   - اقتصادّيــة   - اجتماعّيــة 

. ســّية سيا
6- ما رأيك بالوسيلة التي اّتبعتها الملكة 

ُأقنيتوم لتوثيق دوِرها في المملكة؟
7- تحــدَّث عــن أدوار قيادّيــة تقــوم بهــا 

المــرأة فــي مجتمعــك اليــوم.
ــم وقــارن بيــن  8- عــْد إلــى مصــادر التعّل
مــن  ســمورامات  والملكــة  ُأقنيتــوم  الملكــة 

حيــث الــدور السياســّي. 

الشكل)13(: طبعة ختم الملكة ُأقنيتوم.

الشــكل )12(: رســم يمثــل طبعــة أختــام ملكــة أوركيــش ُأقنيتــوم، 
1-توبكيــش ملــك أوركيــش، 2- الملكــة ُأقنيتــوم وهــي تحمــل طفلهــا 
الثانــي، 3- ابــن الزوجيــن الملكّييــن وهــو يالمــس والــده الملــك، 
4-اللحــام، 5- صانــع الزبــدة، 6- ُمربيــة طفــل الملكــة أقنيتــوم.

أبني
 أفكاري:

الملكة ُأقنيتوم:

6

2

3

4

5

1
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    األمُّ هي إحدى مصادر اإللهام األدبّي في كلِّ العصور،  
وهذه قصيدة من األدب األوغاريتّي في مدح األمِّ لنقرأها:

أّمي ..... كانبالج الّنور في األفق 
إّنها غزالة الجبل 

نجمُة الصباح النّيرِة حتى في َوضِح النهار 
إّنها لوٌح عاجيٌّ ال عيَب فيه مكتمُل الجمال

أّمي .. هي الغيُث في وقته المناسب
إّنها الحصاُد الوافُر والقمُح الممتاز 

إّنها ثمرُة ربيٍع من نتاِج نيسان
إّنها الجدوُل الذي يحمُل إلى الحقول ماءها المنعَش.

    كانــت للمــرأة مكانتهــا فــي العصــوِر التاريخّيــة القديمــِة ألّنهــا وظََّفــت إمكاناتهــا ومارَســت أدوراهــا، لكــنَّ 
دورهــا تراجــع أثنــاء االحتــالِل الرومانــّي.

      ومــن أبــرِز الشــخصّيات اإلمبراطــورة جوليــا دومنــا مــن مواليــد مدينــة حمــص 170م، والدهــا الكاهــُن 
األكبــُر فــي معبــد إلــه الشــمس، حصَلــت علــى العلــوِم والمعــارِف المتنّوعــة، وتزّوجــت القائــَد الرومانــيَّ 
)ســيبتيموس ســيفيروس( وأنجبــْت منــه ولديــن، وبعــد اعتــالِء زوجهــا لعــرش رومــا شــاركْته فــي الحكــم 
واألمــوِر االجتماعّيــة، ورافقتُــه فــي حروِبــه فنالــت لقــب )أمِّ المعســكر(، علــى الرغــم مــن غرابــة هــذا األمــر 
فــي المجتمــِع الرومانــيِّ الــذي كان ينظــر للمــرأة علــى أنهــا أقــل مكانــة مــن الرجــل، وبعــد مــوت زوجهــا 
انتقــل الحكــُم البنهــا األكبــر )جيتــا( ثــمَّ مــن بعــده ابنهــا )كــراكال(، حّولــت اإلمبراطــورة قصَرهــا إلــى ملتقــى 
للعلمــاِء والشــعراِء والفالســفة واألطبــاء والمؤّرخيــن، وقــد منحهــا المجلــُس العلمــيُّ لثقافِتهــا العاليــِة لقــب 
فيلســوفة، وُلقِّبــْت بــأمِّ مجلــِس الشــيوخ وأمِّ القياصــرة، وظهــرت مجموعــة نقــود باســمها وألقابهــا لنطلّــع علــى 

بعضهــا:

أبني
 أفكاري:

1- مــن أيــَن اســتمدَّ األدُب األوغاريتــّي 
مفــرداِت مديــِح األّم؟

2- كيف ترى مكانة األّم في أوغاريت؟
3- إذا أرَدت أْن تصــَف والدتــك بمــاذا 

تشــّبهها؟
فــي  لقصائــَد  شــعرّيًة  أبياتــًا  اذكــر   -4

الحديــث؟ الشــعِر  فــي  األمِّ  مديــِح 
5- رّدْد األبياَت الشعرّيَة مع لحٍن.

مدح األّم:

اإلمبراطورة جوليا دومنا:
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الشكل)14(: عملة ذهبّية رومانّية ُسكَّت في عهد اإلمبراطور سيبتيموس سيفيروس
الوجه األول: 1- اسم سيبتيموس سيفيروس،  2- رسم سيبتيموس سيفيروس.  

الوجه الثاني: 3- لقب أوغستا أي المقّدسة، 4- رسم جوليا دومنا، 5- اسم جوليا.    

1 – ما الذي تستنتُجه من نقِش صورِة جوليا دومنا على الوجه الثاني للعملة في الشكل)13(؟ 
2- ما داللُة األلقاب التي لقِّبت بها اإلمبراطورة جوليا دومنا؟

3- ما دور جوليا دومنا في تعديل نظرة اإلمبراطورّية الرومانّية للمرأة؟
4- صّنف في الجدول اآلتي أعمال جوليا دومنا:

أعمال ثقافّية أعمال سياسّية

5- حاول أن تبحث عن معنى اسم جوليا دومنا بالعودة إلى مصادر التعّلم.

أبني
 أفكاري:

2

3

4

5

1
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لنشاهد التمثالين ونجيب:
1- قارْن بين رموِز السلطِة في تمثال الملك خفرع وتمثال الملكة حتشبسوت.

2- حالّيًا ُيطلُق اسم )ميريت بتاح( على إحدى فوهات كوكب الزهرة، عالَم يدّل ذلك؟ 
3- عّبــر عــن شــعورك بــاألدوار التــي قامــت بهــا المــرأة فــي العصــور التاريخّيــة القديمــة مســتخدمًا 

المفــردات اآلتيــة: اعتــّز - افتخــر - اقــّدر ......

الشكل)15(: تمثال للفرعون خفرع قرب أهراماِت 
الجيزة )2550ق.م( تظهر فيه رموز السلطة، 

محفوظ في متحف القاهرة، 1- غطاء الرأس الملكّي، 
2-اإلله حورس، 3- الذقن المستعارة رمز الربوبّية.

       تزامنــت الحضــارة القديمــة فــي ســورّية مــع الحضــارِة المصرّيــِة القديمــِة والتــي كان للمــرأة فيهــا دوٌر 
مهــٌم، حيــث كان الرجــُل والمــرأُة متســاويين أمــاَم القانــوِن المصــرّي، وتمّتعــت المــرأة المتزّوجــة باســتقالٍل 

قانونــيٍّ ومالــيٍّ كامــٍل، وكان للنســاء حريــُة التحّكــم فــي ميراثهــن الخــاص وممارســة التجــارة.
     مــن أبــرز الشــخصّيات النســائّية التــي ظهــرْت فــي مصــَر قديمــًا كانــت )ميريــت بتــاح( أّول طبيبــة، 

والملكــة حتشبســوت )1508-1458 ق.م( التــي حكمــْت مصــَر وحَدهــا.

الشكل)16(: تمثال من الحجر الجيرّي المقّسى 
لحتشبسوت تظهر فيه رموز السلطة، موجود 
في متحف متروبوليتان في الواليات المتحدة 

األمريكّية.

أبني
 أفكاري:

المرأة في مصر القديمة:

2

1

3
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1- ما دور األديان السماوّية في حفظ حقوق المرأة؟
2- ناقش فكرة: ال يكتمل بناء المجتمع بدون مساهمة المرأة.

الشكل)17(: أيقونة سيدة دمشق تظهر من خاللها السّيدة مريم العذراء تحمل السّيد المسيح عليه السالم، 
لم تحمل األيقونة أيَّ كتابة ُتشير إلى اسم صانعها أو سنة رسمها، لكّن أهالي مدينة دمشق يحّبون نسبها 

إلى لوقا األنطاكّي عندما كان في مدينة دمشق في منزل الرسول بولس لتقديرهم لها، ارتفاع األيقونة 
147سم وعرضها 102سم، محفوظة في عاصمة جزيرة مالطة.

      اعتــراف المجتمــع العربــّي القديــم بــدور المــرأة جعلــه ُيقّدســها ويضُعهــا فــي قائمــة معبوداِتــه، لكــّن 
اليونانّييــن والرومانّييــن كانــت لهــم نظــرة مغايــرة للمــرأة، لذلــك أثنــاَء احتالِلهــم المشــرق العربــّي أصــدروا 
قوانِيــَن قللــت مــن مكانتهــا ودورهــا، لتأتــي الديانــات الســماوّية وتعيــد للمــرأة مكانتهــا، فتقّبــل المجتمــع الســورّي 

ذلــك ألّن هــذه المكانــة لــم تكــْن غريبــة عنــه.
      فظهــر االحتــراُم لمكانــة المــرأة جلّيــًا فــي شــخصّية الســيدة مريــم العــذراء والــدة الســّيد المســيح عليــه 
الســالم فــي الديــن المســيحّي، وليؤّكــد الديــن اإلســالمّي علــى مكانــة وفاعلّيــة دور المــرأة فــي المجتمــع، مــن 

ن اختلفــت المهمــات التــي يقــوم بهــا كلٌّ منهمــا. خــالل مســاواتها مــع الرجــل بالحقــوق والواجبــات، واإ

أبني
 أفكاري:

الديانات السماوّية ومكانة المرأة فيها:
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الدرس 
الثالث

    كان اإللــه بعــل )الســيد( ُيعبــد فــي مختلــف المناطــق الســورّية كإلــه للمطــر والرعــد والغــاّلت الزراعّيــة، 
وفــي وقتنــا الحاضــر تســّمى المحاصيــُل المعتمــدُة علــى المطــر بالمحاصيــِل البعلّيــة، فــي حيــن كان اإللــه 

)رب عشــيرة( حامــي القوافــل علــى شــكل فــارس يمتطــي جمــاًل.

الشكل )18(: تمثال اإلله بعل – من أوغاريت 
وهو يحمُل بيده الرمَح المورق.

    إّن الحاجــة إلــى إلــه يتعّبــده اإلنســان ويلجــأ إليــه دفعتــه إلــى التفكيــر بوجــود آلهــة تتوافــُق مــع أنشــطِته 
التــي يمارُســها، فعندمــا اســتقرَّ وبــدأ بالزراعــة أوجــَد إلهــًا للزراعــِة والمطــِر، وعندمــا حــارَب أوجــَد إلهــًا 
للحــرب، وعندمــا احتــرَف التجــارة أوجــَد إلهــًا لحمايــِة طرِقهــا وقوافلهــا، إلــى أْن كانــت الديانــات الســماوّية.

1- ما داللة حمِل اإلله بعل للرمح المورق؟
2- لماذا انتشرْت عبادته بكاّفِة المناطق السورّية برأيك؟

3- قارْن بين اإللهين وفق الجدوِل اآلتي:
اإلله رب عشيرةاإلله بعل

 الدور

شكل الرمح

سبب حمل الرمح

الشكل )19(: اإلله رب عشيرة حامي القوافل محفوظ في 
متحف دمشق الوطنّي.

أبني
 أفكاري:

أرض بعل:

الحياة الدينّية
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    اســتمدَّ الحــّكام قديمــًا شــرعّيَة حكِمهــم مــن اآللهــة، بــل أنَّ بعضهــم وصــَل إلــى درجــِة التأليــه، واختــاروا 
الحيوانــات التــي لهــا صفــاُت القــّوة والهيمنــة لتكــون رمــوزًا للحمايــة أو لتمثــل بعــض المعبــوداِت فانتشــَرْت هــذه 

المنحوتــات علــى بّوابــاِت القصــور والمعابــد.

الشكل )20(: 
منحوتة بعل شامين 
سيد السماء من 

تدمر.

1- ما الذي يرمُز إليه النسُر بين فصيلة الطيور؟
2- ما الوضعّيُة التي اّتخَذها النسُر في المنحوتة في الشكل )20( والمنحوتة في الشكل)21(؟

ــاٍت أســطورّية قويــة، وقــد دخلــت  3- قــام اإلنســاُن بالجمــع بيــن أجــزاٍء مــن عــّدِة حيوانــاٍت ليشــّكل كائن
أجنحــة النســر فــي هــذه التركيبــة، أيــن تجــُد هــذه الكائنــات فــي لوحــِة تنصيــِب زمــري ليــم؟ مــا الهــدُف مــن 

وجوِدهــا؟
4- مــا الّصفــاُت التــي يتمتّــع بهــا النســر حتــى اّتخــذه الســورّيون رمــزًا وطنّيــًا منــذ القديــم حتــى الوقــت 

الحالــي؟

الشكل)21(: لوحة تنصيب ملك ماري زمري ليم، 
أبني

 أفكاري:

اآللهة والحكام:
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1-  لماذا اّدعى الملك تسّلمه الحكم من الرّبة عشتار؟
2- ما داللة ذلك؟ 

3- بالعــودة إلــى مصــادر التعلّــم اكتــْب موضوعــًا عــن النســر الســورّي مراعيــًا مــا يلــي: مكانــة النســر فــي 
التاريــخ القديــم، أســباب اعتمــاده كشــعاٍر ورمــٍز فــي الوقــت الحالــّي، أهمّيــة الحفــاظ عليــه.

تنصيــِب  لوحــة  إعــادة رســم  الشــكل)22(: 
ملــك مــاري زمــري ليــم. 1- الملــك زمــري 
الخصــب  إلهــة  عشــتار  اإللهــة   -2 ليــم، 
والحــب والجمــال والحــرب، مــن أكثــر الربات 
شــعبّية فــي المنطقــة، 3- صولجــان الحكــم، 

4-كائنــات أســطورّية.

عبارة عن لوحة جدارّية في القصر الملكّي بماري.

أبني
 أفكاري:

3

1 24
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      شــهدت ســورّية قديمــًا ميــالد الســّيد المســيح 
مبّشــرًا  الرســول  بولــس  وخــروج  الســالم،  عليــه 
أنطاكيــة  مدينــة  مــن  ليّتخــذ  المســيحّي،  بالديــن 
الســورّية مركــزًا لــه ولتصبــح كنيســتها مقــرًا للكرســي 
الرســولّي فــي المشــرق، وازدادت األهمّيــة الدينّيــة 
لســورّية بعد تأكيد الرســول محمد ملسو هيلع هللا ىلص على مكانتها 
المنــازل  فــإذا خّيرتــم  الشــام  بقولــه: ســتفتح عليكــم 

فيهــا فعليكــم بمدينــة ُيقــال لهــا دمشــق. 

       اّدعى الحاكم في مصر )الفرعون( األلوهّية 
حيث أعلن بإّنه ممّثل اإلله حوروس )إله الســماء( 
علــى األرض، هادفــًا مــن ذلــك إيجــاد حكومــة قوّيــة 
برئاســة ملــٍك ال يجــرؤ أحــٌد علــى مخالفِتــه، بينمــا 
دعا الفرعون أمنحوتب الرابع )أخناتون( )1379-

1362ق.م( إلــى توحيــد العبــادات بعبــادة إلــٍه واحــد 
)آتــون – قــرص الشــمس(، مــن أجــِل تقليــِص نفــوِذ 
كهنــة بقيِّــة العبــادات لكــنَّ هــذه الديانــِة لــم ُيكتــْب لهــا 

النجــاُح والــدوام بعــد وفــاة أخناتــون.

1- لماذا اّدعى الحاكم المصرّي األلوهّية؟  
2- قارْن بين عالقِة الحّكاِم باآللهة في كلًّ من مصَر وماري.
3- في أيِّ ألفّيٍة وأيِّ قرٍن دعا الفرعون أخناتون إلى التوحيد؟

الشكل)24(: كنيسة المهد ُبنيت في موقع والدة السيد 
المسيح عليه السالم في بيت لحم في فلسطين اليوم.

الشكل)23(: تمثيل للفرعون أخناتون على هيئة أبو 
الهول، من تل العمارنة.

أبني
 أفكاري:

اآللهة في مصر القديمة:

مهد الديانات السماوّية:
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1- تتبْع رحلَة القديس بولس الرسول، ما المناطُق التي مرَّ بها؟
2- ما الذي يؤكد انفتاح الفكر السورّي على الديانات السماوّية؟

3- من أين تستمّد سورّية مكانتها وقّوتها الحضارّية؟

الخريطة )2(: خط سير القديس بولس الرسول. 

        آمــن الســورّيون بوجــود كبيــر لآللهــة مــع وجــود أربــاٍب مســاعدٍة لــه، مهّــد ذلــك لتقبلهــم فكــرَة التوحيــد 
التــي جــاءت بهــا الديانــات الســماوّية، وبســبب اســتمرار االحتــالل الرومانــّي لســورّية واضطهــاده لســكانها 
العــرب الــذي كان قســم منهــم يؤمــن بالمســيحّية، رفــض النــاس حكمهــم، فــي تلــك األثنــاء بــدأت الفتوحــات 
العربّيــة اإلســالمّية، فاســتقبل أهالــي بــالد الشــام والعــراق الفاتحيــن وديانتهــم الجديــدة، وقــِدم معظــم الصحابــة 
إلــى العاصمــة اآلرامّيــة دمشــق كمــا أوصــى الرســول محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، ولتحمــل بذلــك رســالة انتشــار الديــن 
اإلســالمّي إلــى كلِّ أصقــاع العالــم، مــع اســتمرار المســيحّية التــي ســبقتها ليبــدأ بنــاء الدولــة الجديــدة التــي 

أصبحــت عاصمتهــا دمشــق وعضدهــا شــعوب المنطقــة مــن مســيحّيين ومســلمين. 

أبني
 أفكاري:

نشر الديانات السماوّية:
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الدرس 
الرابع

1- مــا الــذي يــدلُّ فــي اللوحــة علــى االحتفــال 
بعيــد أكيتــو؟ 

2- هــل نحتفــُل بأعيــاٍد مشــابهٍة فــي الوقــت 
الحالــّي؟ 

3- صّنــف األعيــاد التــي نحتفــل بهــا اليــوم 
إلــى وطنّيــة ودينّيــة واجتماعّيــة.

4- تحــّدث عــن أهمّيــة األعيــاِد فــي حياِتنــا، 
مســتخدمًا عبــارات: تــراث، عالقــات، شــعور، 

مواقــف، أحــداث.

     أدرَك اإلنســاُن فكــرَة المواســم والفصــول الطبيعّيــة بعــد اكتشــافه الزراعــَة، فجعــَل مناســبَة البــذاِر 
وحصــاد الغلّــة وجنيهــا مناســباٍت لالحتفــال، كان أبرزهــا عيــد رأس الســنة الجديــدة )أكيتــو( فــي بــالد 
ــُة أنَّ عيــد أكيتــو  الرافديــن الــذي ُيحتفــُل بــه منــذ منتصــِف األلــف الثالــث ق.م، وتكشــُف الشــواهُد الكتابّي

بــدأ كعيــٍد للحصــاد الزراعــّي، ثــمَّ أصبــَح عيــدًا ســنوّيًا للســنِة الجديــدة )الربيــع(. 
       كان يحتفــُل النــاس بهــذا العيــد بمشــاركة الملــك والكهنــة، فُتظهــر مســّلة )اإللــه مــردوك والحاكــم 

إبــال ايدينــا الثانــي( االحتفــال، فاإللــه مــردوك علــى الجهــة اليســرى والملــك يقــف قبالتــه.
     أصبح هذا العيد يسّمى أدونيس أثناء االحتالل اليونانّي والرومانّي، وتدوُم االحتفاالت به لثمانية 

     التــراُث الشــعبيُّ منظومــُة ثقافــٍة متكاملــٍة، أنتَجتهــا الشــعوب عبــَر آالِف الســنين، لتلّبــي حاجاِتهــم 
الحياتّيــة فــي مختلــِف مجــاالِت الحيــاِة مــن: آداٍب وفنــون وأعيــاد وخبــرات متكاملــة جيــاًل بعــد جيــل. 

الشكل)25(: مسلة )اإلله مردوك والحاكم إبال ايدينا 
الثاني( )715-712ق.م(، ُتظهر طقس احتفالّي في 

عيد أكيتو، محفوظة في متحف برلين.

أو إلثنتــي عشــَر يومــًا، وكان الســّكاُن يغرســون 
فــي أواٍن فّخارّيــة بــذوَر القمــح والخــسِّ وشــقائِق 
معــدودة كرمــٍز  أّيــام  فــي  وتذبــَل  لتنمــو  النعمــان 

البشــرّية. الحيــاِة  لقَصــِر 
أبني

 أفكاري:

عيد أكيتو:

التراث الشعبّي
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      تــدّل الوثائــُق علــى ممارســِة اإلنســاِن األلعــاب فــي األعيــاد، فأظهــرْت األختــام مشــاهد لأللعــاِب 
الرياضّيــة، يرافــُق األعيــاد واالحتفــاالت إعــداُد الطعــام والوالئــم، حيــُث وِجــَدت تنظيمــات مــن األفــراد مهّمتهــا 
اإلشــراف علــى هــذه الوالئــم التــي ُســمِّيت بالمرزيــاح أو المــرزح، ووصلــت طقوســها مــع التجــار الكنعانّييــن 
إلــى اليونــان، كان رئيــس الوليمــة الدينّيــة يجلــس فــي صــدر القاعــة المخّصصــة للوالئــم بينمــا يشــرف بّقيــُة 

األعضــاِء علــى توزيــع الطعــام، يجتمــُع المدعــوون وُيقَّــدم لهــم الطعــاُم والشــراب علــى أنغــام الموســيقى.

الشكل )27(: مشهٌد احتفالّي من 

العاج اُكتشَف في تلِّ برسيب، 

يشّكل موكَب الموسيقيين، والذين 

يحملون المؤن، يشّكل جزءًا من 

تصوير التحضير لوليمة، موجود 

في متحف حلب الوطنّي.

الشكل )26(: مطبخ 

مملكة إبال الملكّي األلف 

الثالث ق.م، بعد اكتشافه 

ما بين عامي )1978-

1982م(.

1- عالَم يدلُّ كثرُة رحى الحبوب في مطبخ إبال؟
2- هل التحضير للوليمة يتمُّ بنفِس الطريقة اليوم؟ صْف لنا ذلك.

3- تحّدث عن عيد تحتفُل به مع أسرتك وقارنه باألعياد قديمًا.

أبني
 أفكاري:

مراسم األعياد:
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1- أين تقع مدينة ماري على الخريطة؟ في أيِّ محافظٍة هي اليوم؟ استعْن بخريطة صفحة )16(.

2- في أيِّ ألفّية وأيِّ قرٍن كانت القصُة؟ كم بقيت سفارة الزواج في يمحاض؟ 

3- حدِّْد العاداُت االجتماعّية التي وردْت في القصِة.

4- ما العاداُت التي وردْت في القصِة ومازلت موجودًة في مجتمعنا اليوم؟ عالَم يدّلنا ذلك؟

     أثناء زيارة )زمري ليم( ملك ماري لمملكة يمحاض تعّرف على )شيبتو( ابنَة الملك، وبعد عودِته 
إلــى مــاري عــام 1780 ق.م شــّكل بعثــًة برئاســة )أصقــدوم وراشــيا( للذهــاب إلــى حلــب لطلــِب العــروس 
جــراِء مراســم الــزواِج، انطلقــت الرحلــة فــي 15 كانــون األّول، ويمكننــا تتّبــع مجريــات هــذا الــزواج مــن  واإ

الوثائــق التــي أرســلْتها البعثــُة لملــك مــاري علــى شــكِل رســائَل تضّمنــت:
وصلنــا إلــى البــالط الملكــّي الحلبــّي وشــَرعنا فــي مفاوضــات الــزواج، لكــّن والــدَة ملــك حلــب )ياريــم ليــم( 
مريضــُة، ويْخشــى الملــك موَتهــا وحصــول مأتــٍم مّمــا يســّبب عرقلــة الــزواج، مّمــا دفعنــا للّتعجيــل فــي تقديــم 
الببلــوم، باإلضافــة إلــى وضــِع الغطــاء علــى رأس العــروس، مــا يعنــي أّنهــا غــَدت متّزوجــة، وفعــاًل ماتــت 
أّم ملــك يمحــاض بعــد ثالثــة أيــاٍم مــن تقديــم المهــر، وهــذا مــا دفــَع الملــُك الحلبــّي للطلــِب مّنــا أْن نتّجــوَل 

فــي أصقــاع المملكــة لمــّدِة خمســَة عشــَر يومــًا ريثمــا ينتهــي مأتــم العــزاء.
قّدمنــا الهدايــا إلــى قصــِر يمحــاض، وهــي خرفــان، وخــام مــن الذهــب زنتــه 6 وزنــات، وثــوب قماشــّي نــوع 

أّول، وخمســُة أثــواٍب قماشــّية خشــنة نــوع ثانــي، و21 ثوبــًا عادّيــًا، مئتــا طيــٍر.
وتــّم تقديــم هدايــا إلــى ملــك يمحــاض كمــا يلــي: ثــوب واحــد رقيــق، وشــكلتان ذهبّيتــان وزنهمــا مثقــاالن، 
وشــكلتان ذهبّيتــان بثقــل واحــد، وثــوب واحــد مــن نــوع )راتــو( وأربــع شــكالت ذهبّيــات بثقليــن، فــكان ملــك 

يمحــاض )ياريــم ليــم( ســعيدًا وكان وجهــه مشــرقًا جــدًا.
    واستفســَر الملــك )ياريــم ليــم( عــن مــكان إقامــة العــروس فــي قصــر مــاري، فأجابــه )أصقــدوم( أنَّ 
البيــت جميــل، لكــّن الملــك ســوف يرســل وفــدًا مــع البعثــة إلــى مــاري ليعايــن ويكشــَف عــن بيــت الزوجّيــة.

أثنــاء العــودة إلــى مــاري ســيرافُق العــروَس )شــيبتو( نســاٌء كثيــراٌت، ويكــون موعــُد الســفِر يالئــم أحــوال 
الطقــس، فــي الربيــع أو الخريــف، ونتــرك للملــك تحديــَد الوقــت.

استغرقت إقامة البعثة في حلب نحو تسعة أشهر.

أبني
 أفكاري:

حفل زفاف )زمري ليم(:
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      اســتمرَّ اهتمــاُم اإلنســاِن بالعالقــات االجتماعّيــة، وزادْت عنايتــه بتنظيــِم االحتفــاالت، فاكتشــَف فــي 
تدمــَر بطاقــاٍت فخارّيــة مخّصصــة لدعــوِة الضيــوف إلــى الوالئــم.

بطاقتيــن   :)28( الشــكل 
لحضــور وليمــة مــن تدمــر. 
عليهــا  حجرّيــة  بطاقــة   -1
الــالت،  ووهــب  أذينــة  اســم 
عليهــا  حجرّيــة  بطاقــة   -2

وحيــران. أذينــة  اســم 

      انتشــرت المســارُح فــي ســورية كمســرح عمريــت وأفاميــا، حيــث كانــت تُقــاُم فيهــا االحتفــاالت العامــة، 
ومــن أهــم المســارح مســرح بصــرى الــذي بــدأ إنشــاؤه حيــن اّتخــذ اإلمبراطــور الرومانــّي )تراجــان( بصــرى 
عاصمــًة للواليــِة العربّيــة عــام )106م(، وأهــمُّ مــا يمّيــُز البنــاَء مجموعــُة تقنّيــاٍت منهــا: توزيــع الصــوت دون 
وجــوِد مكّبــراِت فــي ذلــك العصــر، ودخــول وخــروج المتفّرجيــن خــالل ربــِع ســاعٍة دون أيِّ تزاحــم، وتصريــف 
األمطــار، وتلطيــف جــوِّ المســرح بوجــود قــدوٍر مملــوءة بالمــاء ومعّطــرة بمــاء الــورد ُتشــَعل نــار تحتهــا ممــا 

يــؤّدي إلــى تصاعــِد بخــاِر مــاء ذي رائحــٍة عطــرة.

1- كيف ُتظهر بطاقتي الدعوة الحجرّيتين أّنهما دعوتان لوليمة؟ 
2- لماذا اهتمَّ التدمرّيون بتصميم بطاقات دعوة؟

3- لماذا ٌصِنَعت من الحجر؟
4- ممَّ ُتصنع بطاقاُت الدعوِة اليوم؟ 

5- ما المناسبُة التي ُتصَنع من أجلها؟
6- صّمْم بطاقِة دعوٍة لمناسبة تريد دعوة أصدقائك عليها.

7- صــْف وليمــًة مــن حّيــك مراعيــًا مــا يأتــي: المناســبة - نــوع الطعــام -  كيفّيــة دعــوة الحضــور- 
تنظيــُم الجلــوِس حــول مائــدة الطعــام - النشــاط المرافــق للوليمــة، اآلداب المتبعــة فــي الوالئــم.

أبني
 أفكاري:

بطاقات دعوة:

احتفاالت وأماكن:

12
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الشــكل )29(: مســرح مــدّرج بصــرى. 1- واجهــة المســرح األمامّيــة، 2- أعمــدة مــن الحجــر الكلســّي 
للتزييــن، 3- منصــة المســرح، 4- باحــة المســرح، 5- مــكان جلــوس الطبقــة العليــا: )مجلــس الشــيوخ 
والفرســان وأصحــاب الرتــب العســكرّية، 6- بــاب دخــول الطبقــة العليــا، 7- بــاب مــن أبــواب خــروج النــاس 
مــن المســرح، 8- مــكان جلــوس الطبقــة الثانيــة: )التجــار والحرفييــن والصنــاع(، 9- القســم العلــوّي لعامــة 

النــاس.

1- ما الهدف من بناِء المسارح؟ 
2- ما رأيك بوجود المسارح في العصور التاريخّية القديمة؟

3-  عالَم يدّل وجود تقنيات في مدرج بصرى؟
4- بالعودة إلى مصادر التعّلم سمِّ نشاطًا ثقافّيًا أو مهرجانًا كان يقام في مدّرج بصرى سنوّيًا.

5- ما دورك ّتجاه المواقع األثرّية؟

أبني
 أفكاري:
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2- أكمْل الشكَل اآلتي بأدوار المرأة قديمًا:

                                       10000ق.م   8000ق.م                   2450ق.م  2250ق.م  

   

      أ - احسب المّدة الزمنّية بين السكن في الكهوف وظهور البيوت الدائرّية.
     ب - في أيِّ ألفّية ظهرْت البيوُت الدائرّية، والمستطّيلة؟

     جـ - في أيِّ ألفّية كانت مملكة أوركيش ومملكة إبال؟
     د - عالَم يدلُّ الفاصُل الزمنيُّ القصير بين ظهوِر البيت الدائرّي والبيِت المستطيل؟

 200 ألف سنة 

 

     درْســَت خــالل الوحــدِة األولــى كيفّيــة تنظيــم المجتمــع فــي العصــور التاريخّيــة القديمــة فــي 
ســورّية والمنطقــة العربّيــة، فبّينــت الــدروس دوَر المــرأِة ومكانتهــا وأهمّيــة الديــن فــي حيــاة اإلنســان، 
ودرســت بعــض مــن تاريــخ التــراث الشــعبّي، اختبــْر األفــكار التــي كونتهــا بعــد دراســة هــذه الوحــدة 

باإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:
1- اقرأ الخطَّ الزمنّي ثّم أجب:

      

بعض أدوار المرأة قديمًا ملكة 

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

..........

..........

أوراق عمل



3- حّلل الوثيقتين ثمَّ أجْب:
الشكل )30(: 1-  قطعة طينّية تمثل 
لعبــة المالكمــة فــي العــراق2000ق.م  
البريطانــّي،  المتحــف  فــي  محفوظــة 
2- متصارعــان يحمــالن إنــاًء علــى 
الــرأس فــي األلــف الثالث ق.م مصنوع 
مــن النحــاس طوله10ســم موجــود فــي 

متحــف بغــداد.

 أ- يعتمــُد الكثيــُر مــن الباحثيــن علــى أنَّ ألعــاب القــّوِة ظهــرت أّول مــّرٍة فــي بــالد اليونــان فــي القــرن 
الخامــس عشــر ق.م، فمــا الفــرُق الزمنــّي بيــن ظهــور ألعــاب القــّوة فــي اليونــان وفــي المشــرق العربــّي؟

 ب- أتعتقُد أنَّ األدّلَة كافيٌة لتثبَت وجوَد هذه األلعاب في المشرق في وقت مبكر؟
 جـ- هل تشّبه لعبَة المصارعِة والمالكمِة في العصور القديمة بلعبة اليوم؟ ما الفرق؟
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4- ُصنِّفْت عّدة مواقع أثرّية على الئحة التراث العالمّي ألّنها تحّقق الشروط المطلوبة لذلك:
       أ- عْد إلى مصادر التعّلم لمعرفة هذه الشروط.

       ب- ُصنِّفــْت آثــاُر مدينــة بصــرى ضمــن قائمــة التــراث العالمــّي فــي عــام 1980م، فــأيُّ هــذه 
الشــروط برأيــك تنطبــق علــى المدينــة والتــي أّدت إلــى تصنيفهــا عالمّيــًا. 

      جـــ- أختــْر موقعــًا آخــر مَّــر معــك فــي الــدروس أو فــي منطقتــك أو تعرفــه تريــد ترشــيحه تراثــًا 
عالمّيــًا، مبــّررًا الســبب.

5- أرسل لك حارس التراث الوطنّي الرسالة اآلتية اقرأها وفّكر بمضمونها:

وّقَع وطنّي سورية على اتفاقّية التراث 
العالمّي عام 1975م. 

  ما رأيك أن توقع معي على اتفاقية مماثلة نحمي بها آثارنا؟
   االسم: ............... المحافظة: ................

األثر الموجود: ........ تراثّي جذوري التاريخّية أحافظ عليه من خالل:.....
        أوافق على التوقيع: نعم           ال        

      التوقيع:............

12
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الوحدة 
الثانية

فكرة لك:
عن الزمن

الشكل )1(: رسم تخّيلّي لمزارعة تظهر في األلف العاشر قبل الميالد تستخدم منجاًل مصقواًل مثّبتًا 
على قطعِة خشب.

             10000ق.م                                                              3200ق.م

اكتشاف الزراعة

ما قبل التاريخ
اختراع الكتابة

العصور 
التاريخّية

 
العصر الحجرّي 

القديم

 

الحياة االقتصاديّة



42

س الوحدة وأهدافها
درو

س االستقرار البشرّي
- أسا 1

2- فن استخدام المادة 
3- التجارة وطرقها 

4- وسائل التجارة

ف:
األهدا

ت 
صناعــة األدوا

مراحــل 
ف 

صــ
- ي

الحجرّية.

صناعة الفّخار.
- يبّين تطّور 

صناعــة 
طريقــة 

ص بأســلوبه 
- يلّخــ
الزجاج.

صناعة التطعيم بالعاج.
- يعّلل تراجع 

صادّيــة للنســيج فــي 
- يفّســر القيمــة االقت

إبال.

ف مراحل غزل النسيج.
ص

- ي

ف 
صياغــة أســطورة اكتشــا

- يعيــد 
صباغ األرجواني.

ال

- يقّيم دور الحرفّي الســورّي في انتشــار 
صناعة.

ال

ف:
األهدا

صــادّي لــكّل 
- يقابــل بيــن النشــاط االقت

ث 
مــن اآلرامّييــن والكنعانّييــن مــن حيــ

ب والنتائج(.
)األسبا

مناطــق انتشــار النشــاط 
- يســتنتج 

التجارّي الكنعانّي من خالل الخريطة.

- يحــّدد علــى الخريطــة طريــق تجــارة 
الحرير.

- يفّسر أهمّية دور سورّية التجارّي.

ســورّية 
وأهمّيــة 

بمكانــة 
يعتــّز 

 -
صادّية.

االقت

ف:
األهدا

- يحــّدد علــى الخريطــة طــرق التجــارة 
البرّية والبحرّية قديمًا. 

صورة 
ٍّ تاريخّي و ص

ص من ن
- يستخل

المواد المتاجر بها.

ص دور دمشــق وتدمر التجارّي 
- يلّخ

صور التاريخّية القديمة.
في الع

- يســتنتج أهمّية ســّك النقود في تطّور 
التجارة.

- يعّلل ظهور األختام وتطّورها.

- يقّدر أهمّية المرافق العامة.

ت للمســاهمة فــي دفــع 
- يقــّدم مقترحــا

ب.
ضرائ

ال

ف:
األهدا

- يحــّدد علــى خريطــة أماكــن انتشــار 
الزراعة.

ت المكتشــفة لتطــّور 
- يبّيــن األدوا

الزراعة.

ت 
صادر متنّوعة معلوما

- يستنبط من م
صر.

ت الزراعة في م
عن أدوا

ف بيــن 
- يبّيــن أوجــه الشــبه واالختــال

صــر 
ت الّزراعــة فــي كلٍّ مــن م

أدوا
والعراق. 

- يبّين أهمّية اختراع النواعير.

- يقــارن بيــن قناتــي مدينة ماري ومدينة 
نينوى.

- يقــّدر أهمّيــة ظهــور الزراعة ألول مرة 
في سورّية.

ت.
- يحافظ على الغابا
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الدرس
األّول

    عــاش البشــر آلالف الســنين يتنقلــون مــن مــكاٍن إلــى آخــر بحثــًا عــن الغــذاء إلــى أْن تمّكنــوا مــن 
ممارســة حرفــة الزراعــة.

    تشــيُر االكتشــافاُت األثرّيــة إلــى أنَّ منطقــة مجــرى نهــر الفــرات فــي ســورّية هــي أّول المناطــق التــي 
شــهدت اكتشــاَف الزراعــِة فــي العالــم، ففــي موقــع تــّل المريبــط و)أبــو هريــرة( والجــرف األحمــر نشــأت 
الزراعــة نحــو )9500 ق.م( ثــم انتشــرت لبقّيــة المناطــق، وأّول الزراعــات كان القمــُح والشــعير، وترافقــت 
الزراعــة مــع اســتئناس الحيوانــات كالــكالب والخــراف والماعــز، مــا أّدى إلــى تغّيــرات أساســّية فــي حيــاة 

اإلنســان.

الخريطة )1(: أماكن ظهور الزراعات األولى.

1- أيَن ظهَرت الزراعات األولى؟ 
2- ما الشروُط المتواّفرة في هذه المنطقة التي ساعدت على اكتشاف الزراعة؟

3- في أيِّ ألفّية ظهرت أّول زراعة؟
4- ما العوامل التي أدت إلى استقرار اإلنسان قديمًا؟

5- ما الفارُق الزمنّي بين ظهوِر الزراعة في سورّية وفي أوروبا؟ عالَم يدلُّ ذلك؟

أبني
 أفكاري:

أساس االستقرار البشرّي

القرية الزراعّية:
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     ازدادت مســاحة األراضــي المزروعــة، وازداد إنتــاج 
ســهولًة  أكثــَر  الحصــاد  ولجعــل  الزراعّيــة،  المحاصيــل 
حجــر  مــن  نصــاٍل  باســتخداِم  مناجــَل  اإلنســان  صنــَع 
الصــوان مــزّودة بمقابــض غيــر مشــّذبة مــن الخشــب أو 
العظــم، وتــّم صنــع النــورج لفصــل الحبــوِب عــن ســوقها.

اســتخدام  بــدأ  ق.م  والثالثــة  الرابعــة  األلفيتيــن  وفــي     
األرض  حفــر  بــدل  الحيوانــات  تجــّره  الــذي  المحــراث 
بقّيــة  إلــى  التقنّيــة  انتشــرت هــذه  ثــمَّ  المعــاول  باســتخدام 

المنطقــة. أنحــاء 
     وللتغلّــب علــى صعوبــات الــري اُبتكــرْت النواعيــر، 

لنقــل المــاء مــن المناطــق المنخفضــة إلــى المرتفعــة.

الشكل )2(: منجل بشفرة من الغرانيت.

الشكل )3(: المحراث الزراعّي السومرّي جنوبّي 
بالد الرافدين في األلف الرابع ق.م.

الشكل )4(: أقدم صورة محفوظة للنواعير في 
لوحة من الفسيفساء في القرن الرابع ق.م، 
اكُتشفت في أفاميا، محفوظة في متحف حماة 

الوطنّي.

1- كيــف انعكســت هــذه االختراعــات علــى حيــاة 
اإلنســان؟

2- مــا القــوى التــي اســتخدَمها اإلنســاُن بــداًل مــن 
العضلّيــة؟ قوتــه 

3- أّي مــن األدوات شــّكل نقطــَة تحــّوٍل مهّمــة فــي 
تطــّوِر الزراعــِة برأيــك؟

4- أمازالت هذه األدواُت مستخدمًة اليوَم؟ 
5- ما الذي تطّوَر بالزراعة في الوقت الحالّي؟

مــن  الكــّم  هــذا  وجــود  تجــاَه  شــعوُرك  هــو  مــا   -6
االختراعــات فــي منطقتنــا فــي تلــك المرحلــة التاريخّيــة؟

آلّيــة عمــل  التعلّــم وصــف  إلــى مصــادر  عــْد   -7
النــورج.

أبني
 أفكاري:

الحاجة أّم االختراع:
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       فــي أحــِد الُرقُــِم الُمْكتشــفة فــي أرشــيف مملكــة مــاري ُوجــدت رســالُة مــن حاكــم مقاطعــة مــاري )ســومو 
أدو( إلــى الملــك زمــري ليــم، يــروي فيهــا قّصتــه مــع بدايــة فصــل الصيــف، وأثنــاء موســم تخزيــن الحبــوب، 
إذ أّنــه قــّرر اســتخدام قنــاة مــاري - التــي ُتســتْخَدم فــي فصــل الربيــع لــرّي األراضــي الزراعّيــة - فــي تســيير 
المراكــب المحّملــِة بالمحاصيــِل، لكــْن فــي إحــدى الليالــي أّدى ضغــُط المــاء وعلــى بعــد 15كــم مــن جنــوب 

المدينــة إلــى تهديــم الحاجــز الترابــّي، وبــدأْت الميــاُه الثمينــة تتســّرُب مهــّددًة بإغــراِق كلِّ شــيٍء.

الشكل )5(: مخّطط مدينة ماري، 1- قناة المدينة، 2- سور المدينة، 3- القصر الملكّي، 4- نهر الفرات.

     مــع تطــّور حيــاُة اإلنســان وظهــور المــدِن ظهــرت الحاجــُة لزيــادة األراضــي الزراعّيــة، واســتخداِم تقنّيــات 
جديــدٍة لــدرِء خطــِر الجفــاف والفيضــان، وأشــهُر مــا وصلنــا فــي هــذا الموضــوع قنــاة مــاري وقنــاة ســنحاريب.

1- أين تمتدُّ قناة ماري؟ ماذا توازي في مسيرها؟
2- حّدْد على الصورة موقَع حدوِث الفيضان؟ هل هو قريٌب من القصر الملكّي أم بعيد؟

3- عالَم يدلُّ وجوُد هذه القناة في األلفّية الثانية ق.م؟
4- ما المشاريع التي أقامتها الحكومة السورّية على نهر الفرات؟ لماذا؟

أبني
 أفكاري:

بطولة سومو أدو!!
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    )قــل لمــوالي هكــذا قــال ســومو أدو: تجّمعــْت الميــاُه صــوَب منطقــة 
»ديــر« بســبب القــوارِب التــي كانــت بالضــرورة تنقــُل الحبــوَب، فتــمَّ إيقــاف 
ســواقي الــريِّ كلِّهــا، ممــا رفــَع منســوُب الميــاه فــي القنــاة، ولكــْن البارحــة، 
عنــد حلــوِل الظــالم، تســّبَب المــاُء بفتــِح ثغــرٍة فــي منطقــٍة أعلــى مــن 
الجســِر المتصــل بالنهــر الــذي كان لــه مســاٌر إجبــاريٌّ هنــا، نهْضــُت 
علــى الفــور ُرغــَم مرضــي وامتطيــُت حمــاري وذهبــُت لتحويــل مجــرى 
باشــرُت  الصبــاِح  وفــي  النهــر،  فــي  الميــاَه  عــدُت ألوقــف  ثــمَّ  الميــاِه، 
بإنجــاز اإلصــالح: حيــُث أصلحــُت المســاَر اإلجبــاريَّ وبــدأت بالفــور 
بتكديــِس التــراب، ومــع بدايــة الليــل كنــت قــد انهيــُت ســدَّ هــذه الثغــرة 
وتمكنــُت مــن جعــل الميــاِه تجــري مــن جديــد، ال ينبغــي أن تقلــق يــا 
مــوالي، ومــن ناحيــٍة أخــرى كنــُت كتبــت إلــى عــّدة بلــدات أّنــي حّولــت 
مجــرى الميــاِه أثنــاء الليــل، لــم يعــْد هنــاك أيُّ فيضــان، فقــد تــم حجــز 
المياه في بلدات أبان وحمســان وشــيحروم، بالنســبة لي ليس لدي طول 

العــام ســوى المــرض الــذي منيــت بــه(.

 ،391 R.P.U الشكل )6(: رقيم
باريس A 352. ماري، االرتفاع 

0،071م، العرض0،043م.

1- أليِّ ألفّية؟ وأيِّ قرٍن تعوُد القّصة؟ 
2- ما الفكرُة الرئيسة واألفكاُر الفرعّية للقّصة؟

3- ما المشكلُة التي ظهرْت لسومو آدو؟
4- لماذا اهتمَّ بمعالجتها؟

5- ما خطواُت الحلِّ التي اتبعها؟ كم استغرَق معه وقُت هذا الحل؟
6- حدِّد نتائج عمِل سومو أدو على مجتمعه وعلى نفسه؟

7- أتعتقُد بوجوِد بريٍد متطوِّر لدى مملكة ماري؟ ما الدليُل؟
8- لــو كنــَت مــن المشــرفين علــى مكتبــِة القصــِر الملكــّي فــي مملكــة مــاري وأردت أن تأرشــف الرقــم فــي 

أيِّ مجــاٍل تضعــه: االجتماعــّي  - السياســّي - االقتصــادّي - الثقافــّي؟

أبني
 أفكاري:

لنستمع إلى سمو أدو يروي لنا القصة:
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     فــي تدويــٍن يرجــُع للعــام 690 ق.م يذكــُر ســنحاريب ملــُك نينــوى اآلشــورّي قّصــَة القنــاِة التــي أقامهــا 
فــي المدينــة مــن خــالل ُرقّيــم ُعِثــَر عليــه، لنســتمع لــه يــروي لنــا قّصــة القنــاة:

      )كانــت حقــوُل نينــوى ُمهملــًة قاحلــًة جــرداِء ولــم يكــن ألهلهــا مــا يــروون بــه زرعهــم، فكانــوا يرفعــون 
أنظاَرهــم نحــَو الســماِء مســتمطرينها، إال أّننــي رويُتهــا، وأتيــُت بتلــك الميــاه الوافــرِة وشــّيدُت قنــاًة بالحجــارة 
وســميُتها قنــاُة ســنحاريب، قــد ســقيُت نينــوى ورويــُت مــا يجاوُرهــا بميــاه القنــواِت التــي أمــرُت بتشــييدها، وقــد 

وصلــْت الميــاه إلــى أماكــَن لــم تكــن تصُلهــا، وأعــْدُت الميــاَه لحقــوِل الحبــوِب والسمســم الممتــّدة(.

 قناة سنحاريبقناة ماري

ماّدة البناء

الهدُف من البناء

الزمن

     انتشــرْت زراعــُة القمــِح والــذرة والشــعير بشــكل كبيــر بعــد األلــف التاســع ق.م، وترافــَق ذلــك مــع زراعــة 
وتــمَّ  المســتخدمة،  الزراعــِة  أدواِت  تطــّور  مــع  وتتنــّوَع  المزروعــاُت  لتنتشــَر  والُحّمــص،  والعــدس  البــازالء 
اســتئناُس الــكالِب منــذ عــام )10000ق.م(، فــي حيــِن تّمــْت تربيــة الماعــز نحــو )8000 ق.م( واألغنــام 
نحــو )7500ق.م( وفــي نفــس الوقــت تدجيــن األبقــار، وخــالَل األلفيــن الرابــع والثالــث ق.م ظهــرْت تطــوراٍت 
جديــدٍة فــي مجــال الزراعــة وتربيــة الحيــواِن، فاســتخَدَم اإلنســاُن حليــَب الحيوانــاِت وصــوَف األغنــاِم وشــعَر 

الماعــِز إضافــًة إلــى لحومهــا، كمــا اعتمــَد علــى الثيــران للجــرِّ والفالحــة والحميــر للنقــل.

1- في أيِّ ألفّية وأيِّ قرٍن جرت أحداث قصُة قناة سنحاريب؟ 
2- ما أسباُب إقامة سنحاريب لقناٍة في نينوى؟

3- قارْن بين قناِة سنحاريب وقناِة ماري وفق الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

؟ لماذا؟ 4- أيمكُن أْن ُتعدَّ هاتين القناتين من مشاريع الريِّ
5- عدد طرقًا تعرُفها لتخزيِن المياِه ونقلها في وقتنا الحالي.

قناة سنحريب!!

ما أنواع المحاصيل وما هي الحيوانات المستخدمة؟
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     َتظهــُر أقــدَم حديقــة للحيوانــات: مــن نــّص الملــك اآلشــورّي 
)لقــد  ق.م:  التاســع  القــرِن  فــي  الثانــي  بــال  آشــورناصر 
اصطــدُت الحيوانــات وأمســكُتها وهــَي علــى قيــد الحيــاِة فجمْعــُت 
ــِة واألســود  ــًا مــن الثيــران الوحشــّية والفيل فــي عاصمتــي ِقطعان
والقــرود والغــزالن والدببــة والحميــر الوحشــّية مــن جميــِع أنــواِع 
الحيوانــاِت التــي تكثــُر فــي الســهول والجبــال، وقــد عرضُتهــا 

علــى الشــعب فــي بــالدي(. 
     وقــد زّودْتنــا وثائــَق إبــال بوجــوِد أبــراٍج للحمــام تعــدُّ األولــى 
مــن نوِعهــا لمثــل هــذه المبانــي، وكان الحمــام ُيهــدى للملــك 

الفائدة منه مرحلة استئناسه الحيوان

الكالب

أغنام

أبقار

الماعز

الحمير

الشكل )7(: تدريب الكالب على الصيد في 
حديقة قصر آشور بانيبال الثاني في نينوى.

وفــي بعــض االحصــاءات الشــهرّية لكمّيــات النســيج المســّجلة فــي أرشــيف إبــال ُوجــَد نــوٌع محــدٌد مــن النســيِج 
كان يســتخدم لصنــِع أقفــاِص الحمــاِم.

1- لو كنَت فالحًا في العصور القديمة ماهي المحاصيُل التي كنَت ستزرُعها؟ ولماذا؟ 
2- أيُّ نوٍع من الحيوانات كنت ستهتم بتربيتها؟

3- ما الفرق بين تدجين اإلنسان للحيوان واستخدامها في مجال الرفاهّية )حديقة حيوان(؟
4- عالَم يدلُّ وجوُد حدائق للحيوانات في تلك المرحلة الزمنّية؟ 

5- فّسر اهتماَم أهالي إبال في تربيِة الحمام؟
6- أكمْل الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

حديقة حيوانات:
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      لــم يكــْن التطــّوُر الزراعــّي فــي مصــر القديمــة بأقــَل منــه فــي باقــي المناطــق العربّيــة، فنهــُر النيــل بموقعــه 
في وسِط مصر، واعتماد الناس عليه في رّي أراضيهم أّدى إلى وجود زراعٍة متطّورة.

الشكل )8(: رسم جدارّي من مقبرة )نخت( كاتب المخازن من عهد األسرة 18، حيث عاصر 
تحوتمس الثالث، من عام 1425ق.م، في مصر القديمة، 1- نخت كاتب المخازن.

1- ما األعماُل الزراعّية الموجودة في الرسم الجدارّي؟
2- ما أوجُه الشبِه بين المحراِث المصرّي والمحراث السومرّي؟

3- ما األدواُت الزراعّيُة التي تظهر في الرسم وكانت موجودة في بالد الرافدين وبالد الشام؟

أبني
 أفكاري:

الزراعة في مصر القديمة:

1
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الدرس
الثاني

     ســعى اإلنســاُن لتحســيِن أســلوِب حياتــه فاســتخدم المــواَد الطبيعّيــَة الموجــودَة فــي محيطــه أو بيئتــه 
مثــُل أغصــاِن األشــجاِر وعظــاِم الحيوانــاِت واألحجــار كحجــِر الصــّوان وغيــره ليصنــَع منهــا أدواِتــه األولــى.

الشكل )9(: مراحل صناعة األدوات الحجرّية، 
1- فأس تمّثل أولى مراحل صنع األدوات 
الحجرّية، تعود إلى عام 650ألف سنة من 
واحة الكوم في تدمر، 2- رأس رمح من 
الصوان يعود إلى  7000 ق.م، من تّل 

حالولة، محفوظ في متحف دمشق.

      دلَّــْت االكتشــافاُت األثرّيــُة علــى وجــود 
قبــل  مــا  عصــور  فــي  صناعّيــة  محــاوالت 
التأريــخ، لكــّن االّتجــاه نحــو الصناعــة الحقيقّيــة 
بــدأت هــذه الحرفــة  الفّخــار، حيــث  كان مــع 
فــي  )6500-6000ق.م(  عامــي  مابيــن 
القــرى الســورّية، وكانــت فــي البدايــة تتــمُّ بــرصِّ 
تشــكيِلها  ثــمَّ  بعِضهــا  فــوق  صلصــال  قطــع 
ــًا، ثــّم يتــّم تزييــُن الســطح بلــوٍن مختلــف. دائرّي

اســتخدَمها اإلنســاُن  التــي  المــواُد  مــا   -1
البدايــِة لصنــِع أدواتــه؟ فــي 

صناعــة  تقنّيــة  تطــّوِر  مراحــُل  مــا   -2
الحجرّيــة؟   األدوات 

3- ماهــي المــواد األولّيــة المســتخدمة فــي 
صناعــة الفّخــار؟

4- مــا أســباب اهتّمــام اإلنســاُن بصناعــة 
الفّخــار؟

5-  ما أثر صناعة الفّخار في النشاطات 
االقتصادّية األخرى؟

أبني
 أفكاري:

بواكير الصناعة:

فنُّ استخدام المادة

1

2
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 اســُتخدَم الدوالُب في ســورّية في األلف الرابع ق.م، وهذا تمثاُل صانع فخاٍر حقيقيٍّ يدور بواســطة قرص 
دّوار ســفلّي يمكن للحرفّي أْن يحّركه بقدمه أثناء عمله على الصلصاِل الموضوع على القرص العلوّي.

 الشكل )11(: أوصى صانع فّخار بنحٍت له ألّنه كان 
يرغُب بتمثيل ذاِته وهو يمارُس مهنته، التمثال موجود 

في متحف السويداء.

      هل فكرَت يومًا أن تصنَع وجبتك بنفسَك؟ وتصنَع أدواتك بنفسك؟
     أْي أْن تذهــَب إلــى الحقــل أو المدجنــِة أو تجمــِع الرمــِل أو ......!!! تذهــب للحقــل لجمــع الخضــار 
الطازجــة، أو إلــى الحظيــرة إلحضــاِر البيــِض والحليــِب لتصنــَع الجبنــَة أو الزبــدة، أو تجمــَع الرمــَل لصنــع 
صحنــك مــن الزجــاج أو ..... يبــدو أّننــا ال نســتطيُع ذلــك !!! ألّنــه ليــَس لدينــا المهــارة والوقــُت الكافييــن 
لــى جلــد وصبــر، فكيــف بــدأ أجداُدنــا وطــّوروا هذه الصناعات؟  لذلــك، فــأيُّ صناعــٍة تحتــاج إلــى خبــرٍة كبيــرٍة واإ

لنكتشــف كيــف فعلــوا ذلــك مــن خــالل صناعــة الزبــدة والزجــاج.

1- كيــف تنتقــُل الحركــُة مــن القســِم الســفلّي مــن 
الــدوالِب إلــى القســِم العلــوّي فــي الــدوالِب فــي الشــكل 

)11(؟
كمّيــِة  علــى  الــدوالِب  هــذا  اختــراِع  نتائــُج  مــا   -2

ونوعيتــِه؟ الفّخــار؟  إنتــاج 
صنــع  دوالب  اســتخدام  اســتمراُر  يــدلُّ  عــالَم   -3

الحاضــر؟ الوقــت  حتــى  الفّخــاِر 
4- كيف تحُب أْن تعّبَر عن ذاتك؟

أبني
 أفكاري:

مواد وصناعات:

دوالب الفّخار:
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الشكل )12(: )إفريز معمل الحليب( من األلف الثالث ق.م، اُكتشَف في 
تل العبيد، مصنوٌع من الحجر الكلسّي، وبرونز وشيست، ارتفاعه 22سم، 

وطوله 1.15م، موجود في متحف بغداد.  

  من الطبيعّي أّن تكون المنتجات 
النباتّية والحيوانّية المتوّفرة في 
المنطقة آنذاك أساس الغذاء 

والصناعة الغذائّية، لكْن مع زيادة 
اإلنتاِج وتنّوِع أذواق المستهلكين 
ظهرت الحاجُة لتحويل المادة 
األولّية وهي الحليب إلى مادٍة 
أكثر نفعًا واستخدامًا وقابلّية 
للحفظ، فكانت صناعة الزبدة.

    ازدهرت في سورّية في القرن 
األول ق.م صناعة الزجاج لكّنه 
ال ُيعرف بشكل دقيق متى ألّول 
مرة انصهر فيها الرمل بالنار مع 
المعادن لينتج أول سائل يتحول 

مع تبريده إلى زجاج. 

الشكل )13(: 1- المرحلة األولى من صناعة الزجاج بتحضير آنّية 
صلصالّية مجوفة، 2- المرحلة الثانّية لف الفتيل الممزوج بالرمل والمعادن 

1- أيَن تظهُر مرحلُة التبريِد في صناعِة الزبدة؟ أين تظهُر مرحلُة التبريد في صناعة الزجاج؟
2- قارن بين صناعة الزبدة وصناعة الزجاج من حيث: اآللّية، والمواد األولّية؟
3- هل مراحُل صنع الزبدِة ومراحل صناعِة الزجاج مازالت على حاِلها اليوَم؟ 

4- أين حدث التطّور اليوم في صناعة الزبدة والزجاج؟

أبني
 أفكاري:

حليب وتبريد:

الرمل والنار:

1

5

12
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 1- المرحلة األولى في الصنع حلب األبقار، 2- المرحلة الثانية خض الحليب في آنية خاصة لفصل السائل عن 
الدهون الموجودة في الحليب، 3- تصفية المواد الناتجة عن المرحلة الثانية، 4- الحصول على مادة الزبدة التي تم 

تكثيفها نتيجة الخض وبعد التصفية، 5- بوابة األسطبل المقدس.

3- المرحلة الثالثة تسخين الفتيل مع اآلنية، 4- المرحلة الرابعة تزيين المنتج بعد تبريده بالزخارف، 5- قارورة 

المادة المصنوع من أجلها 
القائمة

السببهل هي جيدة؟هل يعرفون كيفّية صناعتها؟النوع المستخدم

النعم النعم

الزبدة

الزجاج

1 – صّمــم قائمــَة رصــٍد وفــق الشــكل اآلتــي تســتطلع فيهــا رأي عائلتــك وجيرانــك عــن جــودة صنــع الزبــدة 
التــي يســتخدمونها، أو عــن جــودة األوانــي الزجاجّيــة التــي يمتلكونهــا، مــا هــي النتائــج التــي توصلــت لهــا؟

أبني
 أفكاري:

من الزجاج 2000ق.م موجودة في متحف دمشق. 

3 2
4

5

34
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    اســُتخدَم العــاج لصنــِع األختــاِم وتطــّور اســتخداِمه مــا بيــن القرنيــن 
)10-8 ق.م(، لتطعيــِم األثــاِث، وقــد كان للنحاتيــن اآلرامّييــن شــهرٌة 
كبيــرٌة فــي هــذا المجــال، كمــا اســُتخدم الصــدف البحــرّي فــي تطعيــم 

اللوحــات الفنّيــة.

الشكل )14(: كبش يتغذى من شجرة 
في مدينة أور في بالد الرافدين، 

النصف األّول من األلف الثالث ق.م، 
مصنوع من الذهب والعاج والالزورد، 

محفوظ في المتحف البريطانّي.

     حدثتنــا الوثائــُق التاريخّيــُة عــن اهتمــام اإلنســان منــُذ العصــور التاريخّيــة القديمــة بصناعــة المالبــس، 
فوجــدت ضمــن المكتشــفات آثــار للنــول القديــم، وكانــت بدايــُة التصنيــِع مــن الكتــان ثــم أصبحــت خــالل 
األلــِف الثالــث ق.م تعتمــُد علــى الصــوِف، لتتطــّور هــذه الصناعــة وتتنــّوع األلبســة بيــن القطنّيــة والحريرّيــة.

الشكل )15(: 1- أوزان خاصة بمهنة النسيج 
3200 ق.م، مكتشفة من تّل حبوبة، محفوظة في 
متحف حلب، 2- رسم تخيلّي لكيفّية صنع النسيج 

قديمًا.

1- ماتــزاُل تقنّيــُة تطعيــِم األثــاث بالصــدِف متوارثــًة حتــى وقتنــا الحالــي 

وهــي مكّلفــة، مــا تســتنتج مــن انتشــارها فــي ســورّية فــي العصــور القديمــة؟ 

2- هــل لصناعــة التطعيــم بالعــاج أثــر فــي انقــراض الفيلــة فــي ســورية؟ 

أم هنــاك أســباب أخــرى؟

3- اذكــْر صناعــًة تســتخدم فيهــا أحــد أعضــاء الكائنــات الحّيــة كمــادة 

أولّيــة وممكــن أن تكــون مهــّددة باإلنقــراض اذكــر أحدهــا.

4- ضْع مقترحاٍت لحماية هذا الكائن من االنقراض؟

أبني
 أفكاري:

1- ما سبُب اهتمام اإلنسان منذ القديم بصناعة المنسوجات؟

2- مــا داللــُة وجــوِد مثــل هــذا النــول فــي العصــور التاريخّيــة 

القديمــة؟

3- ما عالقة صناعِة النسيِج بتطوِر المجتمع؟

4- هل ترى أنَّ ســورّية مازالت متطّورة في صناعة النســيج؟ 

كيــف طــّورت هــذه الصناعــة فــي الوقــت الحاضر؟

أبني
 أفكاري:

تطعيم األثاث بالعاج والصدف:

المنسوجات:

1

2
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ــَة صبــِغ المالبــس بالصبــاغ األرجوانــّي الــذي  ــو الســاحل باســم الفينيقّييــن البتكارهــم تقنّي     ُعــرَف كنعاني
أطلــَق عليــه اليونانيــون لقــب )فينكــوس(، ويعــوُد لهــم اكتشــاُف الصبــاغ األرجوانــّي مــن )صــدف الموركيــس(، 
كان ذلــك منــذ األلــف الثانــي ق.م، وأصبــح ارتــداء المالبــس ذاَت اللــوِن األرجوانــّي مخّصــص للملــوِك 

والحــكاِم، ويــروي لنــا الكنعانّيــون كيــف اكتشــفوا ذلــك مــن خــالل أســطورة، فمــا هــي؟
كان اإللــه )ملقــارت( يتنــّزه علــى الشــاطئ مــع الحورّيــة )تيــروس(، مضــغ كُلبــه صــدف )الموريكــس(، فتلــّون 
فّكــه باألرجوانــّي، ُأعِجَبــْت )تيــروس( بهــذه الصبغــة وطلبــْت مــن )ملقــارت( أن ينفّــَذ لهــا ثــوٌب مــن هــذا

الشكل )17(: قطعة نسيج من القطن 100 م، من تدمر 
محفوظة في متحف دمشق.

الشكل )18(: تصور ألزياء تدمر وفق المكتشفات.

الشكل )16(: نحت لحفلة تظهر فيه المالبس التدمرّية.

1- عــالم يــدلُّ تمّكننــا مــن إعــادة تشــكيل 

األزيــاء التدمرّيــة اليــوم؟
2- صــْف بعــَض المالبــس التقليدّيــة فــي 

الشــعبّية  للتقاليــد  ُزْر متحفــًا  أو  منطقتــك، 
فــي منطقتــك لتصــف األلبســة الشــعبّية فيــه. 

أبني
 أفكاري:

الصباغ األرجوانّي:

األزياء في تدمر:
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     اســُتخدم الخــرُز واألحجــار والعظــاُم 
لصناعــِة الحلــّي فــي العصــور القديمــة، 
وكانــت تنتظــُم فــي خيــوٍط خاصــٍة، بلغــْت 
اســتخداِم  مــع  أوْجَهــا  الصناعــُة  هــذه 
وتطعيمهــا  كالذهــِب  الثمينــة  المعــادن 
باألحجــار الكريمــة كمــا أثبتــت الحفرّيــات 

األثرّيــة. 

اللــوِن الجميــِل، طلــب ملقــارت جمــَع العديــِد مــن صــدف الموريكــس، 
وتــمَّ إعــداُد الصبغــِة واللبــاِس األرجوانــّي المطلــوب إلســعاِد الحورّيــة.

الشكل )19(: عملة برونزّية سكت 
في صيدا تظهر أسطورة اكتشاف 

األرجوان. 

الشكل )20(: ورشة لصياغة الذهب من مصر قديمًا.

الشكل )21(: كنز إبال ُعثر عليه في 
مدفن سيد الماعز من 1700ق.م. 

1- أعْد صياغَة األسطورة بأسلوبك.

بــه  احتفــظ  ســّرًا  األرجوانــّي  الصبــاِغ  صناعــُة  كانــت  هــل   -2

الدليــل؟ مــا  )الفينيقّيــون(؟  الكنعانّيــون 
3- يتــّم الحفــاظ اليــوم علــى حمايــة الحقــوق الفكرّيــة للمخترعيــن 

ــة ذلــك برأيــك؟ ــة، مــا أهمّي ــة الفكرّي بصــدور قانــون الملكّي
4- ما دور التجارة في انتشار الصباغ األرجوانّي؟

أبني
 أفكاري:

1- ما الهدُف من صناعة الحلّي؟

2- ما داللُة انتشار وازدهاِر هذه الحرفة في العصور القديمة؟

؟ 3- ما المواد األّولّية التي كانت وما تزال ُتصَنُع منها الحليُّ
4-  أيــن يظهــُر التشــابه بيــن هــذه الحلــّي والحلــّي المنتشــرة فــي 

الوقــت الحالــّي اعــِط مثــااًل ألحدهــا. 

أبني
 أفكاري:

صناعة الحلّي:
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الدرس
الثالث

كيف وصَلْت مواد صناعِة هذه الحلّي إلى منطقتنا؟ 
عدِّْد بعض المصنوعاِت في منزلك والتي ليست مصنوعاٍت سورية؟ 

كيف يتمُّ تبادل البضائع؟  وما ضرورُة ذلك برأيك؟  

الشكل )22(: عقد من العقيِق والالزورد وكريستال صخرّي وفيروز 
من عام 3200ق.م في متحف حلب M7822، هذه األحجار 

الكريمة جلبت من جبال أفغانستان التي كانت تقيُم عالقاٍت تجارّية 
مع مدينة ماري. 

      مــع تطــّور المجتمــع وتزايــِد احتياجاِتــه، وتزايــِد إنتاِجــه الزراعــّي والصناعــّي، واالهتمــاِم بترِفــه، مــع 
نقــٍص فــي بعــِض المــواد الخــام الالزمــة للبنــاِء والنحــِت والصياغــة، ولــدت فكــرة التجــارة، التــي ســمحت 

بتبــادل المــواد المتوافــرة مــع المــواد التــي نحتاجهــا.

1- إقرأ الخّط الزمنّي اآلتي ثم أجيب: 

أبني
 أفكاري:

000 10ق.م                                             6000ق.م                  4000ق.م

اختراع الكتابةاكتشاف الزراعة أقدم وثيقة تجارّية صناعة الفخار

    

    أ- ماذا يعني ظهور كّل التطّورات االقتصادّية قبل اختراع الكتابة؟
    ب- عــالَم يــدّل الفــارق الزمنــّي بيــن اكتشــاف الزراعــة وصناعــة الفّخــار، وصناعــة الفّخــار وظهــور 

أقــدم وثيقــة تجارّيــة؟ 
3- مــاذا تتوقّــع أْن تكــوَن نتائــَج اختــراع الكتابــة علــى الواقــع االقتصــادّي لإلنســان فــي تلــك المرحلــة 

التاريخّيــة؟

التجارة وطرقها

بدايات التجارة:



58

الخريطة )2(: الطرق التجارّية البرّية والبحرّية

طرق التجارة:
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 في العصور التاريخّية القديمة.
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مواد خام صناعّية حيوانّية زراعّية

     أّول دليــل علــى زراعــة شــجرة زيتــون ُوجــَدت فــي ســورّية منــذ نحــو 
6000ســنة مضــت، حيــث اكُتِشــفْت ألــواٌح مكتوبــٌة وبــذر زيتــون، فــي 
المقابــر القديمــة فــي ســورّية وهــي تشــهد علــى زراعــة شــجرة الزيتــون فــي 
ــة فــي عــام 1050 ق.م دوٌر  وقــت مبّكــر، وكان لتقــّدم التجــارة الكنعانّي
في انتشــار هذه الزراعة في كلِّ شــواطئ المتوّســط وصواًل إلى إســبانيا، 

حتــى أطلــق علــى زيــت الزيتــون: الذهــب الســائل.

1- ما المدُن التي كانت تمرُّ بها طرُق التجارِة البرّيِة في العصور التاريخّية القديمة؟ 
2- مــا الموانــُئ التــي تمــرُّ بهــا طــرق التجــارِة البحرّيــة وعلــى أيِّ البحــار تطــّل؟ التــي ســاعدت علــى 

اكتشــاف الزراعــة؟
3- ما الموانُئ النهرّيُة؟ وعلى أيِّ األنهاِر تقع؟ 

4- تتّبــْع أســهَم طــرِق التجــارِة وســمِّ المناطــَق التــي وصلــْت إليهــا شــرقًا وغربــًا وشــمااًل فــي العصــور 
القديمــة. 

5- صنف في الجدول مواد التجارة الواردة في الخريطة وفق اآلتي:

أبني
 أفكاري:

6- إقرأ هذه الرسالة من حارس التراث الوطنّي ثم أجب:

        أ- لماذا اعتنى القدماء بهذه الشجرة؟ 
       ب- ماذا تعني لك كلمة الذهب السائل؟ 

       جـ- ما أهمّية شجرة الزيتون في سورّية في الوقت الحاضر؟
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مواد خام صناعّية حيوانّية زراعّية

الشكل )23(: معصرة الزيتون قديمًا.

1- برأيك ما هو مركز انطالق التجارة في العصور القديمة؟ لماذا؟ 
2- أمازالت سورية لها عالقاٌت تجارّيٌة مع هذه المناطق؟ 

3- ما البضائُع التي تصّدرها أو تستوردها سورّية من هذه المناطق؟
4- ما عالقة الموقع الجغرافّي بنوع المواد المتاجر بها؟

5- إذا أردت أن تعمــل بالتجــارة وتحّقــق ربحــًا وتدعــم اقتصــاد بلــدك، مــا هــي الســلع التــي تــرى أنهــا 
مناســبة لتحقيــق هــذه الشــروط؟ لمــاذا؟

6- أّيهما سيكون بالدرجِة األولى ربحك المالّي أْم مصلحة المجتمع؟
7- كانــت قاعــدُة االقتصــاِد الســورّي فــي ذلــك الوقــت قائمــًة علــى موقعهــا الجغرافــّي واإلنتــاج االقتصادّي 

هــل مــا زالــت لهــا نفــس هــذه المّيــزات؟ مــا الدليــل؟
8- أكمْل الجدول اآلتي بالمواد التي تصّدرها سورّية اليوم:

أبني
 أفكاري:

9- مازالــت أشــجار الزيتــون لهــا مكانتهــا الممّيــزة فــي 
ســورية، بســبب تعّدد اســتعماالتها والمواد التي تصنع 

منها:
التــي  الزيتــون  مــن   المــواد مصنوعــة  مــا  أ-      

ســورّية؟ تصّدرهــا 
    ب- إلى أين تصّدرها؟
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ّنمــا شــبكٌة مــن الطــرِق تتفــّرع إلــى طريقيــن كبيريــن أحُدهمــا        لــم يكــن طريــُق الحريــر طريقــًا واحــدًا واإ
صيفــّي واآلخــر شــتوّي، وهــو باختصــار مســالٌك للقوافــل المّتجهــة مــن الشــرق إلــى الغــرب أّدت إلــى ازدهــار 

المناطــق التــي تمــّر فيهــا وهــو أكثــُر الطــرِق التجارّيــة شــهرًة فــي العالــم.
     وأثناء االحتالل الرومانّي تمَّ تشكيل اّتحاد تجارّي )الديكابولس( بين عشر مدن ذات دور اقتصادّي 
وتجــارّي، كانــت تقــع جنــوب ســورية، وشــمال فلســطين وشــرق األردن، وفيمــا بعــد انضّمــت لهــا مــدٌن جديــدٌة 

لكــن بقيــت تســميتها المــدن العشــر.

الخريطة )3(: طرق تجارة الحرير.

1- تتّبْع طريق تجارة الحرير البرّي، وطريقه البحرّي، أين تظهر نقطة االنطالق؟
2- مــاذا تتوقّــع أن تكــوَن األهمّيــة التجارّيــة لمنطقــة حوضــة دمشــق وهضبــة الجــوالن إلقامــة اّتحــاد 

تجــارّي مثــل الديكابولــس؟
3- تُفّكــر إحــدى الشــركات العالمّيــة بإعــادة إحيــاء طريــق تجــارة الحريــر الواصــل بيــن الصيــن وســورّية 

بوجــود ســّكة قطــار، برأيــك مــا أثــر ذلــك علــى التطــّور التجــارّي؟

أبني
 أفكاري:

أشهر الطرق:
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الدرس
الرابع

      ترافقت األنشطة االقتصادّية مع تطّور الوسائل المستخدمة، فظهر التنّوع في الوسائل واألساليب 
حداث الضرائب.  التي تزيد من هذه األنشــطة وتقويها، فاســتخدم الحيوانات وصنع الســفن وســّك النقود واإ

     قامــت حرفــُة التجــارِة قديمــًا علــى أســاِس تبــادل 
الســلع وهو ما ُيعرف بنظام المقايضة )ســلعة مقابل 
ســلعة( وقــد رافقــت )الحاســباُت( الســلَع إلــى أماكــن 
لحوالــي  العائــدة  إبــال  نصــوُص  وذكــرت  تداولهــا، 
)2500ق.م( إلــى تبــادل كمّيــة مــن البضائــع مقابــل 
وزن معّيــن مــن الفّضــة، لينتشــر هــذا األســلوب فــي 
بــدأ اســتخدام النقــود المعدنّيــة  كلِّ المنطقــة، بينمــا 
مســكوكات  شــكل  علــى  حالّيــًا  المعــروف  بشــكلها 
معدنّيــة فــي ســورّية فــي نهايــة القــرن الســادس ق.م.

الشكل )24(: أدوات حسابّية من الصلصال الخام 
2500ق.م ُتسمى كتل العّد الطينّية، من تّل عتيج 

متحف دير الزور. 

الشكل )25(: قطعة 
نقدّية من الفّضة عام 

400ق.م، محفوظة في 
متحف دمشق الوطنّي 

برقم 287.

الشكل )26(: كنز 
فّضي عام 1500ق.م 
اكتشف في تّل ممباقة 

موجود في متحف 
دمشق الوطنّي.

1 – ما أهمّية سكِّ النقود برأيك؟
2- عــالَم يــدلُّ اســتخدام الذهــب والفّضــة فــي ســكِّ 

النقــود؟
3- كيــف أثَّــر اســتخدام النقــود علــى عملّيــة التبــادل 

التجارّي؟
4- كيــف يظهــر مــن الصــور التطــّور فــي اســتخدام 

المــواد المعّبــرة عــن التبــادل التجــارّي؟
5- لو لم يخترع اإلنسان النقود ماذا كان سيحدث؟

6- مــا التطــّور الــذي أحدثتــه البنــوك فــي التعامــالت 
النقدّيــة اليوم؟ 

أبني
 أفكاري:

من المقايضة نحو سك النقود:

وسائل التجارة
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الشكل )27(: رسم تخّيلّي لسفينة كنعانّية من عام 1500ق.م.
1- ســور من القصب المجدول على طول الحافة الخارجّية 

للسطح العلوّي للسفينة.
2- رأس حصان في مقّدمة السفينة.

غابــات  فــي  ينمــو  كان  الــذي  العطــرّي  األرز  خشــب   -3
نّييــن. لكنعا ا

4- جرار من الفّخار مدبّبة من األسفل كانت تمأل بالزيت.
5- أقمشة.

ــة لحفــظ  6- جــّرة مــاء كبيــرة كانــت تــزّود بهــا الســفن الفينيقّي
المــاء العــذب.

السفينة الكنعانّية:
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    كان الحمــاّر أّول الحيوانــات التــي تــمَّ اســتخداُمها لنقــل البضائــع، ثــّم تــمَّ اســتخدام الحصــان والثيــران فــي 
األلــِف الثالــث ق.م، ولكــنَّ الرحــالت التجارّيــة البرّيــَة أخــذت نقلــًة نوعّيــًة مــع اســتخداِم الجمــال فــي األلــف 

األّول ق.م، وكان الســتخدام العربــات دوٌر مهــمٌّ فــي تطّورهــا.
     ومــن أجــل حمايــِة التجــارِة مــن الغــش والتزويــر عرفــت الســلطات اإلدارّيــة فــي المــدن التجارّيــة اســتخداَم 

الدمغــة، وكانــت علــى شــكل أختــاٍم إلثبــات الملكّيــة ُعرفــت منــذ العصــر الحجــرّي، وكان لهــا عــدة أشــكال.

ظهور األختام

الشكل )28(: 
آنية وختمها 
من تل صبي 

أبيض.

الشكل )29(: 
ختم أسطوانّي 
من تل عتيج.

الشكل )30(: 
ختم حجرّي 
من أوغاريت.

الشكل )31(: 
أختام على 

شكل حيوانات 
تّل براك .

الشكل )32(: 
ختم من تل 

العشارة.

7000ق.م                     5800          5200                   3200                2500     1800ق.م
 

 

 

 

 

 

     نالــت الســفن الكنعانّيــة شــهرًة كبيــرًة لمتانتهــا ودّقــة صنعهــا، تمّكــن البحــارة بواســطتها مــن خــوض 
عبــاب البحــر المتوّســط والوصــول إلــى إنكلتــرا بــالد القصديــر، وتثبــت المكتشــفات األثرّيــة وصولهــم إلــى 

القــاّرة األمريكّيــة قبــل اكتشــافها مــن قبــل األوروبييــن.
1- استخرج من الصورة المواد المتاجر بها؟

2- ما سبُب حمِل جّرٍة مملوءٍة بالماء العذب في مقدمة السفينة؟
3- ما الطاقة المستخدمة في تحريك السفينة؟

أبني
 أفكاري:

1- عالَم يدلُّ ظهور األختام من األلفّية السابعة ق.م؟ وتنّوع أشكالها عبر الزمن؟
2- كيف يظهر الخّط الزمنّي تطّور صناعتها؟

3- هل اختلفت وظيفُة األختام بين الماضي والحاضر؟ ما الدليل؟ 

أبني
 أفكاري:

قوافل البّر:
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     تعــّززت مكانــة ســورّية فــي شــبكة التجــارة 
كان  فقــد  الرومانــّي،  االحتــالل  أثنــاء  العالمّيــة 
الطلــب كبيــرًا علــى المنتجــات الســورّية وخاّصــة 
الحبــوب، فأصبحــت ســورّية مركــزًا لعبــور القوافــل 

البرّيــة.
     وأبــرز المــدن فــي طريــق هــذه القوافــل تدمــر 
القــرن  منتصــف  حتــى  بســيطًا  دوُرهــا  كان  التــي 
موقعهــا  ألهمّيــة  أهلهــا  إدراَك  لكــّن  ق.م،  األّول 
آنــذاك،  العالمّيــة  التجــارة  طــرق  علــى  الجغرافــّي 
وتقديــم  القوافــل وحمايتهــا  تنظيــم  فــي  وسياســتهم 
الخدمــات إليهــا حّولهــا مــن محطــة تجارّيــة بســيطة 
إلــى أهــمِّ مــدن القوافــل التجارّيــة، فكانــت فيهــا أّول 

منطقــة تجارّيــة مفتوحــة. 

الشكل )33(: التعرفة الجمركّية في تدمر عبارة عن نقش 
حجرّي أمر بتدوينه مجلس الشيوخ التدمرّي عام 137م، 

طوله 1.75سم، وعرضه 5 أمتار، ذكر فيه قوانين اإلتجار 
بالبضائع العادّية والكمالّيات، مثل زيت الزيتون، والحبوب 
وجلود الحيوانات والجمال الحية، والحرير والتوابل والبخور 
والعطور، وكانت ُتنقل بأكياس مصنوعة من الجلد توضع 

على ظهر الحيوانات.

1-  كيف تتوّقع أن تنعكَس التعرفة الجمركّية على تجارة تدمر؟
2- ما البضائُع التي شملتها قوانين التعرفة الجمركّية التدمرّية؟

3- يسألك حارس التراث الوطنّي مجموعة أسئلة:
     أ- ما رأيك بالتعرفة الجمركّية التدمرّية؟

    ب- كيف تجّلت قدرات ومهارات التدمرّيين في تطّوير تجارتهم؟
    جـ- لماذا ندفع الضريبة للدولة اليوم؟

    د- ما أهمّية االلتزام بدفع هذه الضرائب؟

أبني
 أفكاري:

لؤلؤة الشرق:



     درســت خــالل الوحــدة الثانيــة االقتصــاَد فــي العصــور التاريخّيــة القديمــة فــي ســورّية والمنطقــة 
ــة، فبّينــت الــدروس اكتشــاَف الزراعــِة وأدواتهــا، وقيــاُم الصناعــاِت وأنواِعهــا، وظهــوُر التجــارِة  العربّي
وطرقهــا ووســائلها، كنــَت خــالل هــذه الدراســِة تبنــي أفــكارًا حــوَل هــذه المواضيــع، اختبــْر هــذه األفــكاَر 

التــي كوْنتهــا باإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:
1- بعد قراءتك لخطي الزمِن أجْب عن األسئلة اآلتية:

                                     000 10ق.م     8000                        2450ق.م 2250ق.م          

   

 200 ألف سنة 

 

أختام ملكة أوركيشمملكة إبالالمنزل المستطيلالمنزل الدائرّي

      

000 10ق.م                                7000      6000                     4000ق.م

اختراع الكتابةاكتشاف الزراعة أقدم وثيقة تجارّية صناعة الفخار صناعة األختام

     

    أ- استنتْج أهمّية النشاط التجارّي في تكوين الممالك واإلمبراطورّيات القديمة؟
   ب- ما داللُة صناعة األختاِم منذ األلف السابع ق.م؟

   جـ- ما أثُر االنتقاِل إلى حياة الزراعة على نمط السكن لدى اإلنسان؟
   د- بّين الفارق الزمنّي بين ظهور البيت المستطيل وصناعُة الفّخار؟

   هـ- بّين األحداث التي تتقاطع بنفس األلفّية في الخّطين الزمنيّين السابقين؟

أوراق عمل
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2- لديــك اآلن قائمتــي طعــام حــول فرضّيــات غــذاء 
اإلنســان القديــم بعــَد ممارســِة الزراعــة، اقــرأ القائمتيــن 
واخْتــر إحداهمــا لتكــون الغــذاء المناســب بنــاءًا علــى 

المعلومــات الســابقة مبينــًا ســبب اختيــارك لهــا.

القائمة األولى:

- أوراق شجر.

- جذور.

- لحم مشوي.

القائمة الثانية:

- حبوب مسلوقة.

- توت.

- لحم مشوي.

3- بعد عودتك لفقرة قناة ماري في الصفحة )45-46( أجْب عن األسئلة اآلتية:
      أ- أكمل المخطط اآلتي:

قناة ماري

كانت تستخدم في: 
........ و ...........

هيئة اإلشراف على 
القناة ............

تجتاز سهل
................

التقنيات المستخدمة 
في القناة ...........

    ب- ما رأيك بشخصّية سومو أدو؟ بماذا تصفه؟
    جـــ-  ضــع إشــارة علــى الســمات التــي تمّتعــت بهــا شــخصّية ســومو أدو: القــدرة علــى حــلِّ 

المشــكالت، عــدم المبــاالة، القــدرة علــى اّتخــاذ القــرار، البــطء فــي تنفيــذ القــرار.
    د - هل تنحصر البطولة في الحياة في مجال واحد؟ أعِط أمثلًة على مجاالت أخرى؟

    هـ- ما المهارات العقلّية التي تمتلكها؟ كيف توّظفها في حياتك؟
    و- مــا رأيــك أن تعــوَد إلــى مصــادر التعّلــم أو إلــى متحــف محافظتــك أو متحــف اآلثــار فــي 
منطقتــك وتبحــث لنــا عــن رقيــٍم يــروي قصــًة مشــابهًة مــن مــاري أو إبــال ترويهــا ألصدقائــك فــي 

درس التاريــخ.
4- بعد قراءتك نصَّ رسالٍة من ملك صور إلى ملك أوغاريت أجب عن األسئلة اآلتية:
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 نّص الرسالة:
     »إلــى أخــي ملــك أوغاريــت .. رســالٌة مــن ملــك صــور أخيــك .. أرجــو أن تكــوَن بخيــٍر! حمْتــك 
اآللهــة ووهبْتــك الصحــة والعافيــة، األمــوُر عنــدي علــى مــا يــرام، أعلْمنــي بــكّل مــا ُيســتجّد عنــدك 
مــن أمــور طّيبــٍة. إنَّ مركبــَك الــذي كان ذاهبــًا إلــى مصــر أوشــك أن يغــرق قــْرَب صــور .... لقــد 
وجــدوا أنفســهم وســَط عاصفــٍة هوجــاَء، فقــام مأمــوُر الحطــام بأخــذ كّل الحبــوب مــن الســالل أمــا أنــا 
فقــد اســتعدُت مــن مأمــوِر الحطــاِم كّل الحبــوب وكّل األشــخاص وكّل الطعــام وأعــدُت إليهــم هــذه 

األشــياَء، ومركبــك عــاٍر، لقــد فقــد أشــرعته بفعــل العاصفــة، ال تقلــق يــا أخــي....«.
     أ- ما العمل الذي قام به ملك صور في رسالته؟

    ب- كيف تقّيُم عمل ملك صور؟
    جـ - ماذا تتوقُع أْن تكون مشاعر ملك أوغاريت؟

    د - لو كنَت مكانه كيف ستردُّ على ملك صور؟ أعد كتابة الرسالة بأسلوبك.
   هـ- ماذا يقابل هذا العمل في الوقت الحاضر بين الدول؟

5- بعــد قراءِتــك وثيقــة النفقــات الملكّيــة مــن 
النســيج فــي إبــال أجــب عــن األســئلة اآلتيــة:

َن الرقيــم الطينــّي فــي قصــر إبــال عــام      ُدوِّ
2400ق.م، حيــث رفــع فيــه ناســخو القصــر 
قائمــًة بنفقــاِت الملــك مــن أجــل شــراء أنســجة 
وثيــاب بغيــَة تقديمهــا لآللهــة ولموظفــي القصــر 
أو للسفراَء، وكان ديواُن القصِر يصدر شهّريًا  
قوائــَم مماثلــًة تتعّلــُق باألنســجة، وكانــت المــاّدة 
الوحيــدة التــي ُتَعــدُّ لهــا قوائــُم شــهرّيٌة، أمــا بقّيــة 

النفقــات لبقّيــة المــواد فكانــت قوائمهــا ســنوّية.

الشكل )34(: رقيم النفقات النسيجّية الشهرّية 
موجود في متحف إدلب الوطنّي.

     أ- ما الذي تستنتجه من تخصيص رقيمات طينّية لتحديد نفقات النسيج الشهرّية؟ 
     ب- ما القيمُة االقتصادّية للنسيج في مملكة إبال؟

     جـ- لماذا جمعت مملكة إبال في نشاطها االقتصادّي بين التجارة والزراعة؟
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فكرة لك:
عن الزمن

الوحدة 
الثالثة

الشكل )1(: شكل تخّيلّي لمدينة إبال بناًء على المكتشفات األثرّية.

 

اختراع الكتابة 
3200ق.م

  

  

دولة مدينة إبال

2400ق.م

 

دولة مدينة ماري

1820ق.م

اإلمبرطورّية األكادّية

2340- 2150ق.م

اإلمبرطورّية المصرّية

1481-1085ق.م

دولة مدينة أوغاريت

1450ق.م

الخطوات األولى نحو المدنية واالستقرار
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س الوحدة وأهدافها
درو

1- من المدينة إلى المملكة
2- اإلمبراطوريات القديمة 

إدارتها  3- تنظيم الدولة وا
س استعمارّي

- تناف 4

ف:
األهدا

ت.
ب قيام اإلمبراطورّيا

- يفّسر أسبا

ض 
ص عوامــل التوســع لبعــ

- يســتخل
ت الشرقّية القديمة.

اإلمبراطوريا

زمنــّي مراحــل 
خــط 

علــى 
- يحــّدد 

اإلمبراطورّية األكادية.

خريطــة تاريخّيــة 
ص مــن 

- يســتخل
ضمتهــا اإلمبراطورّيــة 

األماكــن التــي 
األكادّية.

صــر فــي قيــام 
- يبّيــن دوَر توحيــد م
صرّية.

اإلمبراطورّية الم

ف:
األهدا

ضمــون 
حــول م

حكمــًا 
صــدُر 

- ي
ش مــن خــالل نتائجهــا 

معاهــدة قــاد
على الّطرفين. 

ش مــن 
ت أهمّيــة موقــع قــاد

- يثبــ
خالل الخرائط التاريخّية.

زمنــّي المــدة 
خــطٍّ 

علــى 
- يحــّدد 

الزمنّية التي استمر فيها االحتالل.

خريطــة تاريخّيــة 
علــى 

- يحــّدد 
ت 

ضع
مناطــق الشــرق القديــم التي خ

لالحتالل الخارجّي.

- يمّيز بين الوطن والحكومة.

- يمارس المواطنة الفعالة من خالل 
تحديد دوره االجتماعّي.

ف:
األهدا

- يســتخرج أبــرز األباطــرة الّســوريين 
صادر.

الذين حكموا روما من الم

ت المشــرق 
- يســّمي الدول التي احتل
ف االول.

القديم في األل

ت ملكة 
- يحــّدد المشــكلة التــي واجهــ

تدمر )زنوبيا(.

- يقّيــم قــرار ملكــة تدمــر زنوبيــا فــي 
محاربة الّرومان مبرزًا البعد األخالقّي 

لذلك.

- يســتخدم المراجــع المتوافــرة فــي 
صّية 

ب شهرة شخ
المدرسة ليحّدد أسبا

زنوبيا في التاريخ القديم.

ف:
األهدا

ب قيــام دولــة المدينــة فــي 
- يبّيــن أســا

صور التاريخّية القديمة.
الع

- يفّســر التطــّور السياســّي الناتــج عــن 
قيام دولة المدينة.

ض 
ص األدوار السياســّية لبع

- يســتخل
دول المدن الناشئة في الشرق القديم.

ض المدن 
- يحــّدد علــى خــطٍّ زمنّي بع
صور القديمة.

ظهرت في الع

صفًا لمدينة إبال.
- يقّدم و

- يعتّز بالدور التاريخّي للمدن السورّية 
القديمة.
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    تطــّورت المجتمعــاُت القديمــُة فــي اقتصادهــا وحياتهــا االجتماعّيــة مّمــا اســتدعى وجــوُد قــوٌة سياســّية 
تشــرف علــى شــؤونها، فــكان ظهــوُر المــدن التــي كانــت أشــبه بدولــٍة، ثــّم ظهــرت المملكــة ثــّم اإلمبراطورّيــة. 

      تمكَّنــت الزعامــات المحلّيــة صاحبــُة القــوِة االقتصادّيــة مــن تأســيس دول المــدن، اّتخــذت مــن مدينــة 
معّينــة مركــزًا لهــا، ثــّم مــّدت ســيطرتها إلــى المناطــِق المجــاورِة، وتمتّــع الحــكاُم فيهــا بســلطٍة قويــٍة، انتشــرت 

هــذه الظاهــرة فــي مختلــف المناطــق خــالل األلــف الثالــث ق.م.

كيش 3100
ق.م

إبال 2400
ق.م

 

أور 2100
ق.م

ماري 1820
ق.م

 

أوغاريت1450
 ق.م

 

آرام دمشق 
1200ق.م

 

غوزانا 
1000ق.م

الخريطة)1(:  توزع دول المدن والممالك القديمة.

 

مملكة شمأل
733ق.م

  

 

الدرس
األّول

1- اذكر أسماء دول المدن؟ في أّي مكان تقع؟ ما هي ميزاتها؟
2- اذكر أسماء الممالك؟ في أيِّ مكان ظهرت؟ لماذا؟

3- في أّي ألفّية وأّي قرٍن ظهرت دول المدن؟
4- في أّي ألفّية وأّي قرٍن ظهرت الممالك؟

أبني
 أفكاري:

دولة المدينة األولى:

من المدينة إلى المملكة
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صر 
الشكل )2(: أطالل ق

إبال مساحته 2500متر 
مربع.

الشكل )4(: موقع تّل دولة مدينة إبال من الجو.

الشكل )3(: رسم تخّيلّي لمدينة 
ف متر 

إبال بلغت مساحتها 400أل
مربع.

1- سور المدينة، 2- البوابة 
صنة، 3- األكربول وفيه 

المح
صر الملكّي.

الق

لنستكشف الموقع معًا:
3

2
1
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     علــى تــّل مرديــخ بيــن نهــر الفــرات والبحــر المتوســط أقامــت حكومــة إبــال دولــَة مدينتهــا فــي عــام 
2400ق.م، وقــد كان األرشــيف الملكــيُّ يحــوي 17000 رقيمــًا مســمارّيًا فيهــا كتابــات إدارّيــة وقضائّيــة 
واقتصادّيــة ودبلوماســّية، وكانــت إلبــال عالقــاٌت مــع مصــَر ومنطقــة الرافديــن وكبــرى دول المــدن األخــرى 

مثــل مــاري وغيرهــا.
    بلغت مساحة إبال في أوِج قّوة المدينة السياسّية 50 هكتارًا، شكلها شبه منحرف تتأّلف من أربع أحياٍء 
أحيطت بسور منيع ُبني من حجارٍة غير منحوتٍة، ومحّصٍن بأبراج مرّبعة وبارزة تتخّلل السور أربع بوابات، 

ويتأّلف أكروبول مركز المدينة من صخور كلسّية. 

     وقد ساعدت عّدة ظروف سياسّية 
الثانــي ق.م كضعــف دول  فــي األلــف 
أهمّيــة  لهــا  قــوى  ظهــور  إلــى  المــدن 
عســكرّية واقتصادّية وثقافّية تحّولت إلى 
ممالــك، اختلفــت مــدة بقائهــا وامتدادهــا 
الجغرافــّي مــن أبرزهــا الممالــك اآلرامّيــة.

الشكل )5(:  لوحة من 
الحجر البركانّي 733ق.م، 

تمثل )بر ركب( ملك 
المملكة اآلرامّية شمأل 

يحمل بيده اليسرى وردة، 
خلفه يدي خادم يحمل 

مروحة، أمام رأس الملك 
يظهر رموز عدة آلهة.

1- في أّي ألفّية وأّي قرٍن أقيمت دولة مدينة إبال؟
2- لماذا أحيطت مدينة إبال بسوٍر وأربع بوابات محصنة؟ 

3- مــا الــذي تســتنتجه مــن موقــع القصــر الملكــّي ومســاحته ومــن وجــود عــدد مــن القصــور الملكّيــة 
األخــرى؟ 

4- صْف بلغتك دولة مدينة إبال.
دارّيًا؟  5- ما األدّلُة على ازدياد أهمّية إبال سياسّيًا واإ

6- ضْع تصّورًا ألسباب أخرى لظهور الممالك؟

أبني
 أفكاري:

إبال منعطف التاريخ:

ظهور الممالك:



76

     قامت مجموعة من الممالك اآلرامّية في نفس المّدة الزمنّية، من أشــهرها مملكة آرام دمشــق، ومملكة 
غوزانــا فــي تــّل حلــف، أّســس فيهــا حــكام بيــت بخيانــي عاصمــة لهــم، ُلقِّــب ملكهــا بـــ: )كبيــر القــوم( يصــل 

إلــى الحكــم عــن طريــق الوراثــة. 

الخريطة)2(: انتشار الممالك اآلرامّية في األلف األّول قبل الميالد.

1- حّدد موقع مملكة غوزانا؟ قرب أي نهر؟ ما أهمّية هذا الموقع؟
2- ماذا تتوّقع نوع النشاطات االقتصادّية التي قام بها اآلرامّيون في مملكتهم؟ 

3- حّدد مواقع ممالك آرامّية أخرى على الخريطة.
4- عالَم يدلُّ وجود العديد من الممالك اآلرامّية؟

أبني
 أفكاري:

غوزانا مملكة آرامّية:
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       وجــود عــّدِة ممالــك أّدى الــى حــدوِث تنافــس وصــراع مــن أجــل الســيطرة علــى المــوارد والطــرق 
التجارّيــة، ونتيجــة القــّوة العســكرّية لبعــض الممالــك توّســعت حتــى تحّولــت إلــى إمبراطورّيــات. 

    اّتجــه شــاروكين األكادّي )2340 – 2285ق.م( بأنظــاره نحــو المناطــق المجــاورة الغنّيــة بالمــواد 
الطبيعّيــة المختلفــة، وذات الموقــع الجغرافــّي الممّيــز، وبعــد عــّدة حمــالٍت عســكرّية علــى المناطــق المجــاورة 
لمدينتــه أكاد تمّكــن مــن تأســيس أّول إمبراطورّيــة فــي التاريــخ، قّســمها إلــى مقاطعــات يديرهــا حــّكام ومــزّودة 
بجيــٍش قــوي، تابــع حفيــده نــارام ســين توســيع حــدود اإلمبراطورّيــة وأصبــح ُيلقّــب بـــ: )ملــك الجهــات األربعــة(، 

وبســبب انتشــار فكــرة تأليــه الحــكام لقــب بـــ: )إلــه أكاد(.

الخريطة)3(: حدود اإلمبراطورّية األكادّية.

الشكل)6(: نارام سين األكادّي

الدرس
الثاني

شاروكين يشكل اإلمبراطورّية:

اإلمبراطوريات القديمة
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     قامــت فــي مصــر دولتــان األولــى فــي منطقــة الدلتــا 
فــي الشــمال والثانيــة فــي الجنــوب، اّتحــدت الدولتــان عــام 
3200 ق.م تحــت ســلطٍة مركزّيــٍة واحــدة برئاســة الملــك 
وبنــى  األرضيــن،  ملــك  وُلقّــب  بـ)نعرمــر(  الملقّــب  مينــا 
عاصمــة جديــدة هــي مدينــة منــف، تمّيــز نظــام الحكــم فــي 

مصــر بحكــم األســر التــي بلــغ عددهــا 30 أســرة. 

الشكل )7(: لوحة نعرمر أول 
ملوك األسرة األولى، 1- تاج 
مصر العليا، 2- تاج مصر 
السفلى، 3- تاج المملكة 

الموحدة.

  2350ق.م                                             2273ق.م                                     2150ق.م

تأسيس اإلمبراطورّية األكادّية

 

استالم نارام سين

 

نهاية اإلمبراطورّية األكادّية

1- من أين انطلقت اإلمبراطورّية األكادّية؟ 
2- في أّي جهٍة توّسعت؟ لماذا برأيك؟

له أكاد؟ 3- ما هدُف ملوك أكاد من استخدام األلقاب مثل لقب: الجهات األربعة واإ
4- على الخّط الزمنّي اآلتي:

     أ- حّدد سنوات حكم شاروكين ونارام سين.
     ب- في أّي ألفّيٍة وأّي قرٍن كانت اإلمبراطورّية األكادّية؟ 

أبني
 أفكاري:

بيــن  الوحــدة  علــى  رقــم)3(  التــاج  دلَّ  كيــف   -1
الدولتيــن؟

ســين  نــارم  الملكيــن  ألقــاب  داللــة  اســتنتج   -2
ونعرمــر.

3- فسر تسمية الملك مينا بملك األرضين؟

أبني
 أفكاري:

توحيد مصر القديمة:

3

1

2
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الخريطة)4(: حدود اإلمبراطورّية المصرّية في زمن اإلمبراطور تحوتمس الثالث.

1- ما المناطق التي امتّدت إليها اإلمبراطورّية المصرّية؟
2- سمِّ الجزيرَة التي سيطر عليها المصرّيون في البحر المتوسط.

3- ما الهدف من وجود عاصمة مصر القديمة في هذا الموقع؟ لماذا حافظت عليها اإلمبراطورّية؟

أبني
 أفكاري:

اإلمبراطورّية المصرّية:
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   أّول إمبراطورّية مصرّية أّسسها تحوتمس الثالث )1481- 
1425 ق.م( مــن األســرة الثامنــة عشــرة، اســتمّرت بعــده نحــو 
والعربــات  بالفرســان  وزّوده  بالجيــش  اهتــمَّ  عــام،  أربعمئــة 
الحربّيــة، وأقــام ســتَّ عشــرَة حملــًة عســكرّيًة تمّكــن مــن خاللهــا 
مــن مــّد نفــوذ مصــر حتــى جبــاِل طــوروس، وأنشــأ أســطواًل 
بحرّيــًا، وعّيــن الــوالة المصرّييــن علــى مناطــق اإلمبراطورّيــة 

حــكام الســيطرة عليهــا. إلدارتهــا واإ

الشكل )8(: تمثال تحوتمس الثالث في 
متحف األقصر في مصر.

   1481ق.م                                             1270ق.م                                     1085ق.م

استالم تحوتمس

 

معاهدة قادش

 

نهاية اإلمبراطورّية المصرّية

1- اســتنتج الصفات التي تتوّقعها في شــخصّية تحوتمس 
الثالث من خالل الشــكل )7(.

النحــت علــى صفــات شــخصّية  فــي  يــدلُّ  الــذي  مــا   -2
الثالــث؟  تحوتمــس 

3- برأيك ما أهمّية األعمال التي قام بها؟
4- من الخطِّ الزمنّي اآلتي أجب عن األسئلة:

أبني
 أفكاري:

     أ- في أّي ألفّية وأّي قرٍن ظهرت اإلمبراطورّية المصرّية؟
     ب- في أّي قرٍن انتهت اإلمبراطورّية؟

     جـ- هل تزامنت اإلمبراطورّية المصرّية مع اإلمبراطورّية األكادّية؟ ما الفارق الزمنّي بينهما؟

تحوتمس يؤسس اإلمبراطورّية:
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    كان يتــمُّ اختيــار الحــكام بحســب مكانتهــم االقتصادّيــة أو االجتماعّيــة، عرَفــت إبــال نظــاَم حكــٍم كان فيــه 
لــى جانبــه مجلــس )اآلبــاء( يعــادل مجلــس الشــيوخ مهّمتــه مراقبــة ممارســة الملــك  الملــك هــو رأس الدولــة واإ
للســلطة، يأتــي بعــد الملــك مســؤوٌل يدعــى )لوغــال( أو حاكــم المقاطعــة وتذكــر الوثائــق 14 حاكمــًا، هنــاك 
مجموعــٌة مــن الموّظفيــن والنّســاخين تســاعد الملــك تديــر وتشــرف علــى األعمــال واألنشــطة، ُأطلــق علــى 

مــكان عملهــم داخــل القصــر بالحــّي اإلدارّي.

   تتأّلف مدينة إبال من قسمين:
1- القصُر الملكّي والمباني اإلدارّية والخدمّية 

كاالسطبالت.
حّي  كلِّ  على  يشرف  المدينة  أحياء   -2
على  ويشرف  معاوٍن،  ومئة  ناظرًا  عشرون 

الُنّظار جهازان تفتيشيان.
بأسماء  منها  ثالثة  ُسميت  المدينة  أبواب   -3
الشكل )9(: شكل تخيلّي لدولة مدينة إبال.المعبودات أّما الباب الرابع فاسمه باب المدينة.

الدرس
الثالث

     لتأســيس دولــة وترســيخ الحكــم فيهــا البــد مــن تنظيــم حيــاة األفــراد مــن خــالل القوانيــن والمؤسســات، 
والمعاهــدات.

1- عالَم يدلُّ تنظيم مدينة إبال؟
2- ما العالقة بين تنظيم الدولة وقوتها؟

3- صّنــْف الكلمــات اآلتيــة وفــق الجــدول: الرقعــة الجغرافّيــة، تاريــخ، تــراث، إدارّييــن، وزراء، حضــارة، 
ثقافــة.

أبني
 أفكاري:

مكونات الحكومة مكونات الوطن

 4- أّيهما الثابت وأّيهما المتغّير: الوطن أم الحكومة؟

الملك ومساعديه:

دارتها تنظيم الدولة واإ
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      اعتمــد معظــم الحــّكام علــى أقربائهــم لمســاعدتهم فــي إدارة الحْكــم، فقــام ملــك مــاري )شمشــي أدد( 
بتقســيم مملكتــه بيــن ولديــه إلــى شــرق وغــرب، حيــث منــح كاّلً منهمــا إدارًة مباشــرة ومســتقلة، لكــنَّ أحــد أبنائــه 

)يســمخ أدو( لــم يكــن أهــاًل إلدارة الممتلــكات، فكتــب إليــه أبــوه هــذه الرســالة:

اإلحساس بالمشكلة

ما المشكلة؟

الحلول الموجودة في النص

ما الحل األمثل؟

ما دليل أنه كان حاًل مثالّيًا؟ 

      بلــغ الجيــُش أوَج تنظيمــه وتطــّوره فــي العصــور القديمــة فــي الدولــة اآلشــورّية، حيــث اهتــّم ملوكهــم 
بتدريبــه وتســليحه ليكــون قــادرًا علــى حمايــة حــدود الدولــة مــن االعتــداءات الخارجّيــة، فكانــت الترتانــو: 
أعلــى رتبــًة فــي الجيــش اآلشــورّي بعــد الملــك، ينــوب عنــه فــي قيــادة الحــرب وهــو المستشــار الخــاص بــه، 
ولآلشــوريين الفضــل فــي صنــع العجلــة ذات اإلطــارات المعدنّيــة مــن )النحــاس والحديــد والبرونــز( التــي 

ســاعدتهم فــي الحــروب.

   »قــد أعطيتــك هــذه المدينــة فلمــاذا ال تكــفُّ عــن إرســال القــرارات المتعّلقــة 
ذا لــم تســتطع  بالموضــوع فــإْن كنــت قــادرًا علــى إدارة هــذه المدينــة فافعــْل، واإ
النهايــة  وفــي  إداراتهــا،  القادريــن علــى  المؤّهليــن  النــاس  مــن  الكثيــُر  فهنالــك 
ســأعطيها لمــن يســتطيع إداراتهــا، فــإن لــم تســتطع أنــت فســتفقد هــذه المدينــة، 

فهــل تتصــّوُر أْن أتــرك بيتــي وآتــي كــي أديــر بيتــك؟«.

1- ما رأُيك بموقف الملك شمشي أدد من ابنه؟
2- بماذا شّبه الملك شمشي أدد المملكة؟ لماذا برأيك؟ 

3- اســتنبط المهــارات والقــدرات التــي يجــب أن يتمتّــع بهــا 
الشــخص القيــادّي.

4- لو كنت في موقع قيادّي مسؤول:
     أ- كيف ستختار مساعديك؟

    ب- ما المشاكل التي يعاني منها حّيك؟ وما أسبابها؟
    جـ- اختر مشكلة واّتبع خطوات حّل المشكالت لحّلها:

أبني
 أفكاري:

اختيار المساعدين:

الجيش في العصور القديمة:
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الشكل )10(: شكل تخّيلّي لفرق الجيش اآلشوري في محاولة اقتحام أسوار مدينة، 1- إحدى جدارّيات الملك 
اآلشورّي سنحاريب في كلخو أثناء حصاره إحدى المدن، 2- الملك على عربته، 3- الدبابة التي تخترق الجدار. 

       أدرَك اإلنســاُن أهمّيــة القانــون فــي حفــظ الحقــوق، وحمايــة حيــاة اإلنســان، أشــهرها فــي العصــور 
التاريخّيــة القديمــة قوانيــن حّمورابــي التــي تعــّد مــن أولــى الشــرائع المكتملــة فــي العالــم.

الفرقة

أسلحتها

لباسها

1- نّظم في الجدول اآلتي فرَق الجيش اآلشورّي من حيث أسلحتها لباسها دورها:

أبني
 أفكاري:

2- ما التطّورات التي قّدمها اآلشورّيون للجيش؟ ما مدى استمرارّيتها؟ كيف تظهر أهمّيتها؟

حفظ الحقوق:

3

2
1
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مدينة قادش الواقعة اليوم قرب مدينة حمص. 
من بنود المعاهدة: 

1- احتراُم الرسل والمبعوثين بين الدولتين.
2- إحالُل سالم أساسه احترام سيادة أراضّي الدولتين. 

الشكل)12(: رقيم بنود معاهدة 
قادش في متحف إسطنبول.

       المواثيق والمعاهدات من شأنها أن تنّظَم العالقات بين الدول، تحرُص على احتراِم حياة الشعوب 
وتأميــن حمايتهــا فــي الحــرب والســلم لهــا عــدة أنــواع سياســّية واقتصادّيــة، تعــّد معاهــدُة قــادش أشــهر اتفاقيــة 
ســالم عرفهــا التاريــخ بيــن اإلمبراطوريتيــن المصرّيــة والحثّيــة فــي القــرن 13ق.م، نقشــت المعاهــدة باللغتيــن 

المصرّيــة القديمــة والبابلّيــة المســمارّية. 
      تســابَق الطرفــان الحثّــي والمصــرّي للســيطرة علــى أراضــي ســورّية بســبب أهمّيــة موقعهــا ودعــم حــدود 

كلِّ دولــٍة، كانــت نتيجــة المعركــة بينهمــا غيــر محســومٍة مّمــا دفــع بالطرفيــن لتوقيــع معاهــدة الســالم، عنــد

الشــكل )11(: مســّلة حّمورابــي كتبــت عــام 1790ق.م، فــي مدينــة بابــل، 
وُدونــت علــى حجــر الديوريــت األســود بطــول 2.25م، محفوظــة فــى متحــف 
اللوفــر فــى باريــس، ُقّســمت هــذه القوانيــن إلــى 282مــادة قانونّيــة، حــددت 
العالقات االجتماعّية بين الناس، من مشــاكل، ومعاقبة الخاطئ، وواجبات 
األفــراد، وتعويــض األضــرار علــى المتضّرريــن، وتحديــد واجبــات وحقــوق كّل 
طبقــة اجتماعّيــة، ضمــن قانــوٍن واضــح وصريــح يعلّــق فــي كلِّ أماكــن البــالد، 
حتّــى يتعــّرف الجميــع علــى حقوقهــم وواجباتهــم، ومازالــت بعــض البلــدان 

تعمــل فــي معظــم بنودهــا، ُاشــتهرت بقوانيــن حمورابــي. 

1- ما  دور القانون في حياة اإلنسان؟
2- ما أهمّية الحفاظ على السلم بين الدول؟

4- ما أهمّية موقع سورّية بالنسبة لإلمبراطوريتين؟
5- أمازالت سورّية لها نفس أهمّية الموقع؟ برهن على ذلك.

6- عــْد إلــى مصــادر التعّلــم وقــارن بيــن بعــض قوانيــن حّمواربــي، 
وبعــض القوانيــن الــواردة فــي أحــد معاهــدات مملكــة إبــال.

أبني
 أفكاري:

المعاهدات ضمان وحماية:
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     عانــت المنطقــة العربّيــة لمــدة مــن الزمــن مــن ســيطرة اإلمبراطورّيــات األجنبّيــة، والتــي تســابقت الحتــالل 
المنطقــة ألهمّيــة موقعهــا وتنــوع خيراتهــا.

    يبدأ االحتالل اليونانّي 
مع الحروب التي خاضها 
االسكندر المقدونّي في 

المنطقة وبعد وفاته اقتسم 
قادته حكم المنطقة واتّموا 
احتاللها والسيطرة عليها. 

    شّكلت سورّية أثناء  
االحتالل الرومانّي إحدى أهّم 
الواليات فساهمت في الدفاع 

عن حدود اإلمبراطورّية 
الشرقّية باإلضافة لدورها 

التجارّي وزادت أهمّيتها مع 
حكم أسرة سيفيروس، واألسر 

العربّية في روما.

     كّونت األسرة األخمينّية 
الفارسّية إمبراطورّية )559-
330ق.م( سيطرت من 

خاللها على جميع الطرق 
التجارّية المؤدّية الى البحر 

المتوسط. 
الخريطة)5(: حدود اإلمبراطورّية الفارسّية.

الخريطة)6(: حدود اإلمبراطورّية اليونانّية.

الخريطة)7(: حدود اإلمبراطورّية الرومانّية.

الدرس
الرابع

إمبراطورّيات وخرائط:

تنافس استعمارّي
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االحتالل الرومانّي االحتالل اليونانّي االحتالل الفارسّي

االمتداد والحدود

موقع سورية فيها

المدة الزمنّية

األسباب

     أثَـّـر المجتمــع الســورّي بشــكل كبيــر فــي ثقافــة واقتصــاد 
مــن  عــدٌد  عرشــها  إلــى  فوصــل  الرومانّيــة  اإلمبراطورّيــة 
الســوريين أشــهرهم اإلمبراطــور فيليــب العربــّي )244م( وهــو 
مــن أبنــاء/ مدينــة شــهبا الحاليــة - محافظــة الســويداء/ والتــي 
أصبحــت ُتعــرف بعــد اعتالئــه عــرش االمبراطورّيــة الرومانّيــة 
باســم – فيليبوبوليــس- وقــد قــام فيليــب العربــّي بمجموعــة مــن 

اإلصالحــات شــملت النواحــي االقتصادّيــة واإلجتماعّيــة.
      ولنســتمع إلــى حــارس التــراث الوطنــّي يخبرنــا عــن قّصــة 

بعــض الســّكان فــي عهــد فيليــب العربــّي:

الشكل)13(: تمثال فيليب العربّي محفوظ 
في متحف شهبا. 

   559ق.م                    330ق.م                                        64ق.م                     244م

االحتالل الفارسّي

 

االحتالل اليونانّي

 

استالم فيليب العربّي االحتالل الرومانّي

 

1- من الخرائط )5- 6- 7( والخّط الزمنّي، أكمل الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

سورّي يحكم روما:
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     كان الفاّلحــون يعانــون أثنــاء االحتــالل الرومانــّي مــن قســوة شــّدة 
الضرائــب وكثرتهــا، لكــنَّ النــاَس ســمعوا أنَّ إمبراطــورًا عربّيــًا تســّلم حكــم 

رومــا، فوّجهــوا لــه هــذه الرســالة: 
))...... بينمــا يحظــى ســائُر النــاس فــي أّيــاِم حكمــَك الســعيد – يــا أكثــر 
الملوك تقوًى وبركًة – بحياٍة آمنٍة ال ُيكّدر صفوها، فقد انتهى الفســاد، 
وانقطــع تمامــًا االســتغالل .... مازلنــا وحدنــا نقاســي مــن المســاوىء، 
مــا اليتفــق مــع عهدكــم الســعيد، لــذا نرفــع إلــى مقامكــم هــذا االلتمــاس... 
األمــوال،  وابتــزاز  الظلــم  مــن  نعانــي  فنحــن  جاللتكــم،  إلــى  ونلتجــئ 
مــن أولئــك الذيــن واجبهــم أن يحمــوا الشــعب .... يجيئــون إلــى قريتنــا 
ويســوقوننا بعيــدًا عــن أعمالنــا ويســتولون علــى مواشــينا التــي نســتخدمها 
فــي الحــرث، ويبتــّزون مّنــا مــا ليــس مــن حّقهــم ....فنحــن نعانــي ظلمــًا 

واســتغالاًل غيــر عادّييــن...((.

   أّدى موقــع تدمــر إلــى دخولهــا فــي مرحلــة الصــراع الدولــّي بيــن االمبراطوريتيــن الرومانّيــة والفارســّية 
وهــذا دفــع  بأحــد حّكاِمهــا وهــو أذينــة ومــن بعــده زوجتــه زنوبيــا بمحاولــة تأســيس مملكــٍة مســتقّلٍة عــن الحكــم 

الرومانــّي مّمــا أّدى إلــى دخولهــا فــي صــراٍع كبيــٍر مــع الرومــان.
عــرض  علــى  رّدهــا  فــي  زنوبيــا  رســالة  مــن  ذلــك  يتبّيــن  المدينــة  بحصــار  أورليــان  اإلمبراطــور  فقــاَم 
زنوبيــا  مــن   (( االستســالم:  حــال  فــي  حياتهــا  علــى  باإلبقــاء  أورليــان  الرومانــّي  اإلمبراطــور 
أيٍّ إنجــاز  يجــب  مــا طلبتــه، وال  فــي خطــاٍب  غيــُرك  شــخٌص  يطلــب  لــم  أورليــان:  إلــى  الشــرق  ملكــة 

1- ما الذي تستنتجه من هذا النّص حول وضع الدولة في عهد فيليب العربّي؟ 
2- ماذا تتوّقع أن تكوَن رّدة فعِل اإلمبراطور فيليب العربّي على هذه الرسالة؟

3- ما داللُة قيام الفاّلح بتقديم شكوى حول سوء األوضاع لإلمبراطور؟
4- ما رأُيك في وصول عدد من السورّيين إلى عرش اإلمبراطورّية الرومانّية؟

أبني
 أفكاري:

مقاومة تدمر:
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مــن أمــور الحــرب إال بالبســالة وحدهــا، لقــد طالبــت باستســالمي.....، لــن نفتقــر إلــى التعزيــزات التــي 
لــى جانبنــا تقــف القبائــل العربّيــة .... فــإن وصلــت هــذه القــّوات التــي نتوقــع تدفقهــا مــن كل  ننتظرهــا اآلن، واإ

جانــب، لتجّنبــت أنــت هــذا التكّبــر الــذي تأمرنــي بــه باالستســالم....((.

الشكل)14(: عملة فّضّية سكتها زنوبيا، 1- رسم زنوبيا، 2- اسم زنوبيا، 3- 
لقب أوغستا، 4- اسم كبيرة آلهة الرومان )جونو(، 5- رسم جونو تحمل العصا.

الخريطة)8( حدود إمبراطورّية ملكة تدمر زنوبيا.

الشــكل)14(  مــن   -1
عــن  أجــب  والخريطــة)8( 

اآلتيــة: األســئلة 
   أ- ما األدّلُة على رغبة 
مــن  التخلّــص  فــي  زنوبيــا 

حكــم الرومــان؟
  ب- مــا أوجــُه الشــبه بيــن 
العملــة التــي ســّكتها زنوبيــا 

وعملــة جوليــا دومنــا.
  جـــ - كيــف عّبــرت زنوبيــا 

عــن دعــم اآللهــة لحكمهــا؟
 د- حــّدد  المناطــق التــي 
التدمرّيــة  المملكــة  ضمتهــا 
االســتقالل. محاولتهــا  أثنــاء 

مــا رأُيــك بموقــف    هـــ - 
محاولــة  فــي  زنوبيــا 
حكــم  عــن  االســتقالل 

؟ ن لرومــا ا
  و- أيــن تظهــر الروابــط 

العربّيــة فــي النــّص؟

أبني
 أفكاري:

5

31

2

4



     درســت خالل الوحدة الثالثة الحياة السياســّية في العصور التاريخّية القديمة في ســورّية والمنطقة 
العربّيــة، فبّينــت الــدروس كيفّيــة تشــّكل دويــالت المــدن والممالــك، وقيــام أولــى اإلمبرطوريــات، وتنظيــم 
الجانــب اإلدارّي لتلــك المــدن، وتعــّدد االحتــالالت فــي ذلــك الوقــت، كنــت خــالل هــذه الدراســة تبنــي 

أفــكارًا حــول هــذه المواضيــع، اختبــر هــذه األفــكار التــي كونتهــا باإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:
1- بماذا تعرف اإلمبراطورّية والحاكم؟ 

2- بعد قراءتك الصور أجب عن األسئلة اآلتية:

الشكل )15(: مسلة النصر نارام سين، 
من الحجر الرملّي محفوظة بمتحف 

اللوفر باريس.

كوكبان مشّعان 
يرمزان إلى 
اآللهة المؤيدة

الجنود 
المهزومين 
يطلبون العفو.

الملك يضع 
خوذة لها قرنان 
رمز األلوهّية.

المشاة يحملون 
راية النصر.

الشكل )16(: أجزاء من مسلة 
تحوتمس الثالث موجودة في ساحة 
إسطنبول جلبت من معبد الكرنك.  

اإلله حورس

اإلله واقفًا 
يقدم للملك 

شعار 
الحياة.

الملك يقدم 
القربان 
لإلله 

أمون-رع

     أ- ما الهدُف من إقامة المسّلتين؟
    ب- كيف عّبر كلٌّ من نارام سين وتحوتمس الثالث عن األلقاب التي اتخذوها؟

    جـ- قارن بين مضمون كّل من المسلتين؟

أوراق عمل

3

1

2

3

1
2

4
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3- أكمل الشكل اآلتي:

عوامل ظهور دولة المدينة

4- اهتــّم المصريــون القدمــاء بشــؤون الجيــش ومــن أشــهر قــادة 
الجيــش )أحمــس نفرتــاري( زوجــة حاكــم مصــر أحمــس األول 
تولّــت  )1550-1292ق.م(،  عشــر  الثامنــة  األســرة  مؤســس 
قيــادة إحــدى الفــرق العســكرّية فــي جيــش زوجهــا، وقــد تقّلــدت 
وســام الذبابــة الذهبّيــة كمــا كان متبعــًا فــي تكريــم المنتصريــن فــي 

الجيــش المصــرّي.
    أ- ما الهدُف من استخدام األوسمة؟

    ب- لماذا يستخدم اإلنسان الحيوانات كرموز في األوسمة؟
    جـ- كيف يكّرم الطالُب المتفوق في المدرسة؟ 

اّتخــاذ  فــي أســباب  التعلّــم وابحــث  إلــى مصــادر      د- عــْد 
كشــعارات؟  الحشــرات  المصرّييــن 

5- تشــيُر وثيقــُة تأســيس معبــد )شــمش( فــي مــاري عــن قيــام الملــك )يخــدون ليــم( بحملــة 
عســكرّية علــى مــدن الســاحل الســورّي جــاء فيهــا: 

     »مــا مــن ملــك مقيــم فــي مــاري وصــل البحــر وفتــح جبــال األرز، وقطــع أخشــابها، يخــدون 
ليــم الملــك القــوي والثــور البــرّي ذهــب ببراعــة وقــوة إلــى شــاطئ البحــر قــّدم األضاحــّي الملكّيــة 

إللــه البحــر، .... جعــل قوتــه معروفــة فــي هــذه األرض ووضعهــا تحــت إمرتــه«. 
     أ- حّدد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعّية للوثيقة.

    ب- صّنف في جدول أفكار الوثيقة إلى: سياسّية - اقتصادّية - دينّية.
    جـ- ما هدف ملك ماري من غزو المدن الساحلّية؟ 

 الشكل )17(: قائدة الجيش 
أحمس نفرتاري.

90
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الشكل )2(: رسم تخّيلّي 
لمكتبة نينوى.

الشكل )3(: تحفة فنّية )البيرق( وجه الحفلة بعد النصر األلف الثالث ق.م، اكُتشف في مدينة أور، 
محفوظ في متحف البريطانّي في لندن. 

الشكل )1(: اكتشف في القصر الملكّي األوغاريتي لوح طينّي 
مشوّي يعود إلى القرن 14ق.م، يحتوي على 29 رمزًا مكتوبة 

بالخطِّ المسمارّي، أطلق عليها األبجدّية األولى.

الوحدة 
إبداعات فكريّةالرابعة
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س الوحدة وأهدافها
درو

1- انتشار المعرفة
س ومكتبات

2- مدار
ضارة

3- تمدن وح
ف فنّية ومنجزات علمّية

4- تح

ف:
األهدا

متنوعــة 
صــادر 

م
مــن 

- يســتنبط 
ت عن مكتبتي إبال وماري.

معلوما

ف حــول 
- يبّيــن أوجــه الشــبه واالختــال

إبال. ت الرقم في مكتبتي ماري وا
محتويا

- يبرهن أهمّية دور مكتبة إبال.

صــوغ أســئلة رئيســة حــول إحــدى 
- ي

مكتبتي نينوى واالسكندرية.

صــادر 
-  يقــّدر أهمّيــة العــودة إلــى م

ت لجمــع المــادة 
ت والمكتبــا

المعلومــا
العلمّية.

- يقّيم دور المدرس التربوّي.

ف:
األهدا

ف التطــّور العمرانــّي فــي 
صــ

- ي
صور التاريخّية القديمة.

الع

ت.
- يبّين مراحل بناء األهراما

ف لموقــع 
صّمــم بطاقــة تعريــ

- ي
ث 

ضمــن الئحــة التــرا
ف 

صّنــ
أثــرّي م

العالمّي. 

صر شــاروكين الثاني 
- يوازن بين ق
صر غوازانا.

وق

كيفّيــة اهتمامــه باآلثــار 
- يبّيــن 

والمحافظة عليها.

ف:
األهدا

ب االهتمــام بالموســيقا 
- يعلّــل ســب

قديمًا.

- يحّدد أبرز األعمال الفنّية المكتشفة 
ت وموزاييك. 

من نح

ف تطــّور العلــوم الفكرّيــة مــن 
صــ

- ي
ب.

فلك وكيمياء وط

- يظهر دور البابلين في تطور علم 
الفلك. 

- يعتّز بأجداده الذين طورو العلوم.

ف:
األهدا

-- يبّين أهمّية اختراع األبجدّية.

- يبرهــن العالقــة بين اختراع األبجدّية 
واالنتشار العالمّي لها.

- يذكــر المناطــق التــي تتكلّــم باللغــة 
اآلرامّية اليوم في سورّية.

ف بيــن 
-  يبّيــن أوجــه الشــبه واالختــال

ت الكتابــة وشــكلها فــي مناطــق 
أدوا

الشرق القديم.

- يعتــّز بــدور أجدادنــا فــي التطــور 
صة الكتابة واألبجدّية.

ضارّي وخا
الح
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     اخُترعــت الكتابــُة جنوبــي بــالد الرافديــن 
نحــو 3200ق.م، كانــت فــي البدايــة عبــارًة 
عن أشــكال تصويرّية ثمَّ تحّولت إلى رموز 
مســمارّية ســهلة االســتخدام، نســخت علــى 

ألــواح طينّيــة باســتخدام قلــم مــن القصــب.

     ســعى اإلنســاُن منــذ القديــم للتعبيــر عــن أفــكاره ونمــط حياتــه وتدويــن المواقــف الهامــة التــي مــّر بهــا، 
ترافــق ذلــك مــع تطــّور حياتــه، ففــي البدايــة رســم علــى جــدران المغــاور والكهــوف لكــّن ذلــك لــم يلــبِّ احتياجاتــه 

مّمــا دفعــه البتــكار فــّن الكتابــة فكانــت العالمــات األولــى )االشــارات( هــي بدايــة الطريــق نحــو التدويــن.

 الشكل )5(: مجسم لرقيم طينّي وقلم من القصب توضح كيفّية 
الكتابة المسمارّية.

 الشكل )4(: مراحل تطور الكتابة.

 اإلشارة
2400ق.م

 الرمز 
  2800ق.م

الصورة

طائر

قمح

ثور

الدرس
األّول

1- برأيــك مــا الــذي دفــَع اإلنســان للكتابــة 
والتدوين؟

2- فــي أّي قــرٍن ظهــرت رمــوز الكتابــة، 
اإلشــارات  ظهــرت  قــرٍن  أّي  وفــي 

؟ رّية لمســما ا
3- أّيهمــا أســهل فــي التدويــن الرمــوز أو 

اإلشــارات المســمارّية؟   
مــن  لوحــًا  أو  طينّيــًا  لوحــًا  احضــْر   -4
المعجــون وجــّرب كتابــة بعــض اإلشــارات 
بمــاذا  الشــكل)5(  فــي  كمــا  المســمارّية 

تشــعر؟
5- فــي حياتنــا اليومّيــة مازلنــا نســتخدم 
شــكاًل  اختــر  للتعبيــر،  وأشــكااًل  رمــوزًا 

عنــه. وتحــّدث 

أبني
 أفكاري:

انتشار المعرفة

من الصورة إلى الرمز:
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     اخُترعــت الكتابــة الهيروغليفّيــة فــي مصــر نحــو 3200 ق.م وقــد أخــذت رموزهــا مــن الصــور الشــائعة 
فــي البيئــة المصرّيــة، وقــد اســُتعملت لنقــش أو زخرفــة النصــوص الدينّيــة علــى جــدران القصــور والمعابــد 
والمقابــر، كانــت الكتابــة تســمى عنــد المصرّييــن )النقــش المقــّدس( وكانــت خاّصــة بكهنــة المعابــد، كمــا 
ُصنــع الــورق مــن البــردي وأمكــن الكتابــة عليــه بالقلــِم والحبــر، حيــث كانــت الســاُق تُقســم إلــى شــرائَح طولّيــة، 

ثــّم تنقــع وتغمــر بالميــاه ثــم  تضغــط فــوق بعضهــا بوضــع ثقــٍل عليهــا وتجّفــف تحــت أشــعة الشــمس.

مصر بالد الرافدين

الزمن

األشكال

األدوات

 الشكل )6(:  1- مراحل صناعة أوراق البردّي، 2- بردّية،  3- نقش يمثل كاتب مصرّي يكتب على بردّية وتظهر 
فيه مجموعة من الصور تمثل الكتابة الهيروغليفّية وأدواتها.

1- ما الصور التي تراها في الشكل)3(؟ ومن أين استمّدها المصرّيون؟
2-  باعتقاد القدماء من الذي أعطى الكتابة للبشر؟

3- ما الذي دفَع المصرّيين الستخدام ورق البردي عوضًا عن ألواح الطين؟
4- قارْن في جدول بين الكتابة في مصر وبالد الرافدين: من حيث: الزمن - األشكال – األدوات.

أبني
 أفكاري:

هبة اآللهة:

3 1

2
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استعطفَك أن ال تبدي عدم اإلكتراث ..
بهذا التلميذ الفتى الجالس أمامك..

استعطفك أن ال تبدي عدم االكتراث ..
اكشْف له.... التعداد......الحساب....

اكشْف له القصب المبري والجلد والدهن 
والفخار...

أعط ذلك التلميذ الفتى 
كّل ما يتصل بفن الكتابة 

وال تهمل شيئًا.

 الشكل )8(:  شكل يوضح األحرف األوغاريتّية ومايقابلها باللغة العربّية. 

الشكل)7(: أبجدية 
أوغاريت، اكُتِشَف 
في القصر الملكّي 

األوغاريتّي لوٌح طينيُّ 
مشوّي يعود إلى القرن 
14ق.م، يحتوي على 
30 رمزًا مكتوبة بالخط 
المسمارّي، أطلق عليها 

األبجدّية األولى. 

  اكُتشف في أوغاريت ُرقم فخارّية وجد عليها نصوص هذا أحدها:

1- برأيك لماذا لجأ اإلنسان الكنعانّي في أوغاريت إلى اختراع األبجدّية؟
2-  من خالل النّص أجب:

     أ- أين يظهر اهتمام اإلنسان األوغاريتّي بالكتابة؟
    ب- مــا األدواُت التــي اســتخدمها اإلنســان فــي أوغاريــت للتدويــن؟ ومــا الفــرق بينهــا وبيــن األدوات 

المســمارّية والهيروغليفّيــة؟
     د- أصنع رقيم واكتْب اسمك عليه.

3- ما أهمّية الكتابة في التواصل بين الشعوب والحضارات؟
4- ماذا تتوّقع أن يحدث لو لم يتوّصل اإلنسان الختراع األبجدّية؟

5- لماذا اّتخذت المديرّية العامة لآلثار والمتاحف من رقيم أبجدّية أوغاريت شعارًا لها؟

أبني
 أفكاري:

هدية أوغاريت للعالم:
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    وكمــا انتقلــت الّلغــة الكنعانّيــة مــع التجــار الكنعانّييــن غربــًا، 
فــإن اللغــة اآلرامّيــة انتشــرت شــرقًا مــع القوافــِل التجارّيــة اآلرامّيــة، 
أبجدّيتهــم منهــا، وحلّــت  فحصــل األرمــَن والفــرس والهنــود علــى 
مــكان البابلّيــة والكنعانّيــة واآلشــورّية فــي التجــارة، لســهولتها فكانــت 
ــة معــًا، وعــمَّ اللســان  النصــوص ُتكتــب بالّلغتيــن اآلشــورّية واآلرامّي
اآلرامــّي الشــرق حتــى فــي مدينــة آشــور عاصمــة الدولــة اآلشــورّية. 
    ولــم يتوقــف األمــر هنــا  بــل إّنهــا أصبحــت مــن اللغــات الرســمّية 
فــي فتــرة االحتــالل الفارســّي للمنطقــة، وبقيــت اآلرامّيــة لغــة الثقافــة 
والتجــارة واإلدارة والفكــر واألدب عهــودًا طويلــة تقــارب مــن ألفــي 
عــام، ومازالــت حّيــة حتــى يومنــا هــذا فــي بعــض مناطــق ســورية 

مثــل معلــوال وجبعديــن.

 الشكل )9(:  كاتبان أثناء عملهما 
أحدهما يكتب على ورقة بردّي واآلخر 
على لوح طينّي، اكتشفت في تّل أحمر 

في العراق القرن الثامن ق.م.

اإلغريــق قصــة  أســاطير  تســرد       
قدمــوس ابــن ملــك صــور الــذي أبحــر 
مــن مدينتــه باحثــًا عــن شــقيقته أوربــا، 
اليونانّيــة  اآللهــة  كبيــر  اختطفهــا  التــي 
إلــى  قدمــوس  وصــول  وعنــد  زيــوس، 
اليونان أّســس مدينة طيبة شــمال أثينا، 
وعّلــم األبجدّيــة الفينيقّيــة ألهلهــا، حيــث 
ــة التــي  ــة اإلغريقّي اشــتَُقت منهــا األبجدّي
أبقــت علــى األســماء الفينيقّيــة للحــروف.

 الشكل )10(:  عملة من البرونز 
محفوظة في المكتبة الوطنّية في 

باريس تظهر قدموس يعّلم األبجدّية 
الفينيقّية ألهل طيبة.

1- ما أهمّية أن نكون رساًل لنشر الثقافة؟
2- ما داللة استخدام الكاتبين أدواتًا خاصًة بالكتابة؟

3- استنتج أهمّية أسطورة قدموس؟

أبني
 أفكاري:

اآلرامّية تحكم:
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    كان ظهور المؤّسساِت التعليمّية والمدارس والمكتبات نتيجة مباشرة وحتمّية البتكار الكتابة وتطورها، 
فعّد ذلك أبرز مســاهمٍة حضارّيٍة قدمتها المنطقة العربّية للحضارة البشــرّية.

أسباب ظهور المدارس قديمًا

...............كتابة األساطير. توّسع التجارة.
...............

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

فــي مدينــة مــاري: أّيهــا الشــاُب إّنــك لــم تهمــل قولــي، ولــم تنبــذ إرشــاداتّي، 
عساك أن تبلغ القمة في فّن الكتابة وعسى أن تتقنه غاية اإلتقان، لعّلك 
ُتصبــح القائــد بيــن أخوتــك، وأن تصبــَح رئيســًا علــى جميــع أصدقائــك، 
وليتــك تبلــغ أعلــى الرتــب بيــن طــالب المدرســة، حقــًا لقــد أحســنت فــي 

إنجــاز أعمــال المدرســة كّل اإلحســان وأصبحــت رجــل علــم. 

   اقترح أسبابًا أخرى لظهور المدرسة قديمًا وأكمل بها الشكل اآلتي:

 جاء في رسالة موجهة من معّلٍم يمدُح فيها أحد طالبهرسالة تربوّية

الدرس
الثاني

1- حّدد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعّية من هذه الرسالة؟
2- هل تختلُف الرسالة التربوّية للمعّلم قديمًا عن رسالة المعلم حاليًا؟

3- كيف يمكُن للمعّلم أن يحسن من مستوى أداء الطالب؟
4- هل تتقّبل نصائح اآلخرين؟ لماذا؟

أبني
 أفكاري:

لماذا المدرسة؟

مدارس ومكتبات
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أّيــام المدرســة: كمــا يرويهــا أحــُد التالميــذ قبــل أربــع آالف ســنة فــي مدينــة بابــل فــي بــالد 
الرافديــن مــن خــالل حــوار بينــه وبيــن معلمــه:

المعلم: ابن بيت األلواح، إلى أين كنت تذهب في األيام الماضّية؟
التلميذ: كنت أذهب إلى بيت األلواح.

المعلم: ماذا كنت تفعل في بيت األلواح؟
التلميذ: قرأُت لوحي وأكلت غذائّي

التلميذ: صنعُت لوحي وكتبته حتى النهاية
التلميذ: وبعد ذلك ُأعدَّت لي أسطر كوظيفة

التلميــذ: وأعيــَد لــي بعــد الظهــر لوحــي اليــدوّي )لوحــي للدراســة فــي 
البيــت(

المعلم: أريد أن أسألك، تكلم ! أريد أن تقول وأنت تجيبني
المعلم: هل تعرف كيف يترجم المرء ويفّسر الكلمات؟

المعلم: هل تعرف ما هو الشيء المتبادل ..... رسالة ..... وثيقة ......؟
المعلم: هل تعرف الغناء؟

المعلم: هل تعرف اللغة األّكادّية لغة صاغة الذهب والفضة لغة صانعي األختام؟
المعلم: هل تعرف لغة المتكلم، لغة رعاة البقر والفالحين؟

جراء الحسابات وحسابات اإلدارة؟ المعلم: هل تعرف الرياضيات واإ

أسماء المواد قديمًا

أسماء المواد حديثًا

 الشكل )11(:  المدرسة اليوم.

1- من خالل دراسة الوثيقة السابقة حاول أن تعطي وصفًا ألعمال الطلبة في المدارس القديمة.
2- هل تشبه نشاطاتك في المدرسة اليوم أنشطة تلميذ الوثيقة؟ عّبر كيف؟

3- هل توّقع من روى النص المسمارّي أنَّ المدرسة سيصبح شكلها كما في الصورة؟
4- تخّيل شكل المدرسة بعد أربعة آالف عام؟

5- قارن في الجدول اآلتي بين مواد امتحان المدرسة قديمًا ومواد امتحانك اليوم:

أبني
 أفكاري:
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       ظهــرت المــدارس فــي مــاري بشــكٍل واضــٍح 
من خالل تخصيص غرف خاّصة للمدرســة تتمّيُز 
عــن باقــي غــرف الســكن مــزّودة بمقاعــد وأحــواض 
ميــاه كانــت تســتخدم لتحضيــر الرقــم، وُعثــر بيــن 
الــركام والمقاعــد علــى علــب ألدوات الكتابــة ُســّميت 
منهــا  الغايــة  أصــداف  مجموعــة  وعلــى  الــزوارق، 
فــي التماريــن الحســابّية وتشــبه فــي عصرنــا الحالــي 

المحســاب.

      تقول غابرييال زوجة ماتييه مكتشــف مدينة 
إبــال: )عندمــا رأينــا الغرفــة، وقعــت عيوننــا علــى 
كومــٍة مــن األلــواح تمّلكنــا شــعوٌر هســتيرٌي، إنهــا 
تشــبه تمامــًا المكتبــة التــي أغلقهــا أمينهــا البارحــة 
فــي الســاعة الخامســة(، إّنهــا مكتبــة إبــال: عبــارة 
عــن غرفتيــن مجّهزتيــن برفــوف وأعمــدة خشــبّية 
أعمــدة عمودّيــة تصــل حتــى  مثبتــة علــى  أفقّيــة 
الســقف رتّــب عليهــا نحــو عشــرين ألــف لــوح طينــّي 
معجمّيــة  نصوصــًا  احتــوت  المســمارّي  بالخــطِّ 

وأدبّيــة وتشــريعّية ومراســمًا إدارّيــة وعســكرّية.

الشكل )14(: رقم مكتبة إبال لحظة اكتشافها، رقم 
الصلوات واألدعية على ألواح مستديرة صغيرة واألساطير 

مستطّيلة والوثائق التاريخّية على ألواح متوسطة.

 الشكل )13(:  رسم تخّيلّي لمدرسة ماري.

 الشكل )12(:  
البناء المكتشف 
في مدينة ماري.

1- وازن بين المدرسة قديمًا وحديثًا من حيث الوسائل واألدوات واألثاث؟
2- ما داللة استخدام الوسائل التعليمّية في تلك الفترة؟

أبني
 أفكاري:

مكتبة إبال:

نموذج من المدارس القديمة في ماري:
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     كمــا ظهــرت المكتبــات فــي بــالد الرافديــن أضخمهــا المكتبــة 
بانيبــال وتعــّد  الملــك اآلشــورّي آشــور  بناهــا  نينــوى  فــي  الملكّيــة 
مــن أشــمل المكتبــات لتنــّوع موضوعاتهــا كالعلــوم واآلداب والديــن 
والشــعر والقانــون والقصــص عثــر فيهــا علــى مــا يزيــد عــن خمســة 
وعشــرين ألــف لــوح طينــّي مكتوبــة بالخــط المســمارّي مرتبــة علــى 

الرفــوف بحســب المواضيــع.

     تعود مكتبة معهد طيبة إلى الفرعون رعمسيس 
الثانــي ُســميت فــي تلــك الفتــرة )مخــزن طــّب العقــول( 
وُرتبــت اللفافــات فــي هــذه المكتبــة وُحفظــت فــي جــرار 

مصّنفــٍة علــى الرفــوف.
     بينمــا أنشــأ بطليمــوس فــي مدينــة اإلســكندرية 
مــن  حــوت  المكتبــات  أعظــم  مــن  كانــت  مكتبــة 
البردّيــات نحــو أربعمئــٍة وتســعين ألــف لفافــة بمواضيــع 
عديدة ومتنّوعة أشــرف على إدارة هذه المكتبة أدباء 
وشــعراء وشــخصيات اجتماعّيــة مرموقــة ثــمَّ ُوِضــَع 
لهــا نظــام فهرســة دقيــق للمــواد زمنــّي وآخــر بحســب 

الترتيــب األبجــدّي.

الشكل )15(: شكل تخيلّي لمكتبة نينوى. 

الشكل )16(: شكل تخّيلّي لمكتبة اإلسكندرية. 

1- عّبر بأسلوبك عن المكتبات القديمة؟
حســب  المســتخدمة  الرقــم  أشــكال  تنــّوع  يــدلُّ  عــالَم   -2

لموضوعــات؟  ا
3- ماذا تستنتج من وجود أوراق البردي في مكتبة نينوى؟

أبني
 أفكاري:

مكتبة نينوى:

مخزن طّب العيون:



101

      مــن أبــرز النتائــج الهتمــام القدمــاء بالتعليــم والتعّلــم 
ظهــور الُكتّــاب، الذيــن تولّــوا الكتابــة والتدويــن مــن أشــهرهم  
الكاتــب الســومرّي الشــهير بـــ)دودو( أّول مــن تبنــى ورعــى 
تدويــن فعــل اإلنســان المنتــج فــي الزمــان والمــكان، حيــث 

كان عمــل الكاتــب يعــادل مديــر المعبــد أو القاضــي.
     ومــن النتائــج أيضــًا ظهــور الكتــب، وُيعــّد أقدمهــا 
الكتــاب المكتشــف فــي موقــع مدينــة )كلخــو(، مؤّلــف مــن 
خمــس عشــرَة صفحــًة مــزّودًة بمفاصــَل ذهبّيــة والصفحــات 
مصنوعــة مــن العــاج والخشــب وســطحها مصنــوع مــن 
الشــمع الــذي نقــش عليــه بالمســمارّية وعلــى الغــالف اســم 

الشكل )17(: تمثال الكاتب السومرّي الشهير الملــك شــاروكين الثانــي.
بـ)دودو( من مدينة لجش2350ق.م، محفوظ في 

متحف بغداد في العراق.

1- ما داللة نحت تمثال خاص للكاتب في تلك المرحلة التاريخّية؟
2- عالَم يدّل صنع الكتاب من الذهب والعاج؟

3- هل مازالت الكتب لها نفس االهتمام والقيمة في العصر الحالي؟

أبني
 أفكاري:

1- بَم تفّسر تسمية المكتبة في مصر )مخزن طب العقول(؟
2- لماذا ُوضعت اللفافات في أوعية فخارّية؟ 

3- بّين أهمّية الفهرسة في المكتبات؟
4- بَم تفّسر وجود عدد كبير من البردّيات في مكتبة اإلسكندرية؟

5- وازن بيــن المكتبــات الحديثــة والقديمــة مــن حيــث الشــكل والتنظيــم والمهمــة؟ مــن خــالل الدراســة 
الســابقة.

أبني
 أفكاري:

نتائج التعّلم والتعليم:
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مكان القصر مكان المعبد قنوات المياه طريقة تقسيم األحياء البوابات شكل السور

مدينة ماري

مدينة إبال

مدينة أور

الشكل )18(: الزقورة بناء ضخم مدرج 
الشكل، ظهر وتطّور في بالد الرافدين، 
تتأّلف من 3 إلى 5 طوابق، ارتفاع كّل 
طبقة من 3 إلى 10متر، بنيت ألغراض 
دينّية، حيث اعتبرت أّنها بيوت اآللهة، 
واعتبارات علمّية حيث كانت مراصد 

فلكّية.

الشكل )19(: مخّطط مدينة أور.

الدرس
الثالث

    العمــارة مصــدر العلــوم والفنــون علــى مــّر العصــور وهــي ســجل تاريــخ اإلنســان منــذ نشــأته وتشــمل 
نشــاطاته اإلنســانّية واالجتماعّيــة وتطّلعاتــه الجمالّيــة والروحّيــة وقدراتــه المادّيــة.

بال وأور: 1- بالعودة إلى الدروس السابقة قارْن في الجدول اآلتي بين مخّطط مدينة ماري واإ

أبني
 أفكاري:

مخّطط مدينة:

تمّدن وحضارة
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الشكل )20(: مخّطط قصر 
غوزانا تّل حلف مع البوابة 
الرئيسة، التي تشّكل بوابة 

متحف حلب. 1- بوابة القصر، 
2- سور القصر، 3- باحة 

القصر، 4- أبراج دفاعّية، 5- 
قاعة العرش، 6- غرف سكن. 

الشكل )21(: مخّطط قصر 
شاروكين الثاني البابلّي مع بّوابة 

عشتار المحفوظة في متحف 
برلين. 1- زقورة، 2- بوابة 

القصر، 3- سور القصر، 4- 
باحة القصر، 5- قاعة العرش، 

6- قاعات وغرف.

      احتــوت مملكــة غوزانــا علــى قصــر تمّيــز بواجهــة غايــة فــي الروعــة فــي مجــال النحــت علــى البازلــت، 
إذ ترتكــز علــى أعمــدة ضخمــة تمثّــل حيوانــات واقفــة عليهــا كائنــات بشــرّية.

     بينمــا مّثلــت بوابــة عشــتار لوحــًة مــن اآلجــر المطلــّي بالمينــا، ارتفاعهــا 14.5متــر تمثّــل موكــب األســود 
علــى خلفّيــة زرقــاء، تبــرز أعمــدة صفــراء، يجمعهــا مــن األعلــى حبــل مــن براعــم زهــرة اللوتــس.

1- عّبر بإسلوبك عن مخّطط القصرين من خالل دراسة األشكال )18-19(؟
2- ما أوجه الشبه بين القصرين؟

3- وازْن بين بوابتي القصر من حيث الزخرفة واألشكال ومواد الصنع؟

أبني
 أفكاري:

قصور وبوابات:
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الشكل )25(: رسم تخّيلّي لطريقة بناء الهرم. الشكل )24(: أهرامات الجيزة في مصر.

      األهرامــات مقابــر ملكّيــة كّل منهــا يحمــل اســم 
الملــك الــذي بنــاه وتــمَّ دفنــه فيــه، ارتبطــت فكــرة الهــرم 
عنــد المصرّييــن القدمــاء بفكــرة نشــأة الكــون فــورد ذلــك 
فــي بعــض كتاباتهــم ونصوصهــم الدينّيــة أنَّ الهــرم وســيلة 
تســاعد روح المتوّفــى فــي الوصــول إلــى الســماء، وقــد 
المعمارّيــة، وصّنفتهــا  العجائــب  مــن  اليونانّيــون  عّدهــا 
اليونســكو عــام 1979م علــى الئحــة التــراث العالمــّي.

الشكل )22(: حارس التراث العالمّي 
تّم وضعه استنادًا لشعار اتفاقية 

التراث العالمّي عام 1995م.

الشكل )23(: 
شعار اتفاقية 
التراث العالمّي.

1- ما أوجه الشبه بين الزقورة والهرم؟ 
2- عالَم يدّل هذا التشابه برأيك؟

3- لماذا بنيت هذه المباني العمالقة في تلك الفترة؟
4- فّسر بقاء هذه األبنّية حتى الوقت الراهن؟

5- عّد إلى مصادر التعّلم لتحّدد الشرط الذي تّوفر في األهرامات لتصنيفها تراثًا عالمّيًا؟
6- رّشح موقع أثرّي مّر معك ليكون تراثًا عالمّيًا؟ وبّين سبب ترشيحك له.

أبني
 أفكاري:

أعجوبة الزمن:
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الشكل )26(: مدينة تدمر األثرّية.

دار الحوار اآلتي بين حارس التراث الوطنّي وحارس التراث العالمّي، لنستمع لهذا الحوار ونجيب 
على األسئلة اآلتية:

في وطنّي سورّية 
تنّوع وغنى حضارّي.

كثرة المواقع األثرّية.

أعلم ذلك لكن يوجد 
المئات من المواقع 
غير المدرجة على 
الالئحة العالمّية.

ما دليلك على ذلك؟

لكن ال يوجد سوى 
سّتة مواقع أثرّية سورّية 
مصّنفة كتراث عالمّي.

!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟
لماذا ال تقّدمون طلبًا 

لتسجيلها عالمّيًا؟

الدولة: الجمهورّية العربّية السورّية 
النوع: مدينة أثرّية. 

Palmyra :االسم الدولّي
رقم التراث العالمّي لليونسكو: )23(.

مالحظــة: تبعــد عــن دمشــق 215 كــم وتبعــد عــن 
حمص160كــم.

1- ما فوائُد وضع أثر ما على الئحِة التراث العالمّي؟ 
2- عــْد إلــى موقــع اليونســكو االلكترونــّي للتعــرف علــى المواقــع الســورّية المدرجــة علــى الئحــة التــراث 

العالمــّي.
3- صمْم بطاقة تعريف ألحد هذه المواقع.

أبني
 أفكاري:

حوار حضارّي:

بطاقة تعريف بمدينة تدمر األثرّية:
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     قّدمــت الفنــون صــورًة واضحــًة لحيــاة الشــعوب وتطّورهــا الحضــارّي عبــر الزمــن، وســّجلت مــا وصلــت 
إليــه مــن تطــّور علمــّي، وتنّوعــت الفنــون بيــن الرســم والنحــت والتصويــر والموســيقا ........

عقيق أحمر صدف أبيض إطار خشبّيالزورد أزرق 

     تحفــة البيــرق موجــودة فــي أحــد القبــور الملكّيــة فــي أور فــي بــالد 
الرافديــن، تتألّــف مــن وجهيــن أحدهمــا مشــهُد حــرب واآلخــر مأدبــة االنتصــار.

الشكل)27(: الوجه الثاني لتحفة البيرق يمثل مشهد احتفالّي.

الدرس
الرابع

الصانع: فّنان من أور.
العمل: تحفة البيرق.
التاريخ: 2600ق.م.

تقنية: لوحة مرّصعة ذات وجهين.
تاريــخ ومــكان االكتشــاف: 1926م 
للعالــم  ألور  الملكّيــة  المقبــرة  فــي 

وولــي. ليونــارد  البريطانــّي 
مــكان الحفــظ: المتحــف البريطانــّي 

لنــدن.

تحفة فنّية:

تحف فنّية ومنجزات علمّية
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الشكل)28(: الوجه األّول لتحفة البيرق مشهد الحرب.

1- عالَم يدلُّ تنّوع المواد المستخدمة في تحفة البيرق؟
2- أين يظهر اإلبداع الفنّي في هذه القطعة األثرّية برأيك؟

3- فّسر سبب صنِع هذه القطعة؟
4- يــرى العلمــاء أنَّ هــذه القطعــة األثرّيــة هــي أّول تمثيــل للرســوم المتحّركــة، أيــن يظهــر ذلــك فــي 

القطعــة األثرّيــة؟
5- هل تعتقد بوجود أهداف مشتركة بين صنع الرسوم المتحّركة اليوم وصنع هذه القطعة؟

أبني
 أفكاري:

شرح األرقام الموجودة على تحفة البيرق بوجهيها األّول والثاني، 1- عازف القيثارة، 2- الملك 
جالس على العرش، 3- أنواع الطعام لتجهيز حفلة االنتصار، 4- عربة حربّية، 5- صفوف 

الجنود المشاة، 6-األسرى، 7- الملك، 8- عربة الملك.

4

5
6

7

8
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     قبــل نحــو أربعــِة آالف عــاٍم تــمَّ تصويــر المنطقــة التــي توّســع فيهــا شــاروكين األكادّي 2300ق.م، 
، فتَّــم تمثيــل بــالد بابــل وآشــور والجبــال فــي الشــمال واألهــوار فــي الجنــوب، يحيــط  علــى لــوٍح مــن اآلجــرِّ

بهــا البحــر علــى أطرافــه جــزٌر رســمت علــى شــكل مثّلثــات دّونــت عليهــا المســافات.

الشكل )29(: خريطة العالم البابلّية محفوظة 
في المتحف البريطانّي.

      اهتــّم أجداُدنــا القدمــاء فــي الحفــاظ علــى صّحتهــم، فقــد كان لديهــم نوعيــن مــن األطبــاء منهــم مــن يقــوم 
بالعالج بواســطة الســحر )اســيبو(، ومنهم من يعالج المرضى وفق أســس طبّية )اآلســو(.     

      فمــن أبــرز الوثائــق الطبّيــة المحفوظــة رســالة أرســلتها الملكــة  شــيبتو مــن مــاري إلــى زوجــة حاكــم ترقــا 

الشكل )30(: شكل توضيحّي لخريطة العالم البابلّية.

1- كيف صّور البابلّيون العالم؟ 
2- هل عرفوا الجهات األربع؟ ما الدليل؟

3- ما أهمّية معرفة الجهات األربع؟
4- قارْن بين الخريطة القديمة والخرائط الحالية للعالم؟

أبني
 أفكاري:

العالم البابلّي:

تطور طبّي:
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)تــّل العشــارة( المدعــو )كبــرى - داجــان( تطلــب منهــا االهتمــام بإمــرأٍة فقيــرٍة اســمها )نّمانــه( وهــي مريضــة 
بمــرض معــٍد لعلَّــه الجــدرّي أو الســل، وتطلــب الحجــر الصحــّي عليهــا وعــدم مخالطتهــا لبقّيــة النســاء، وفــي 
رســالة أخــرى ُتعِلــُم شــيبتو زوجهــا زمــري ليــم بمــرض إمــرأة تدعــى اشــتكا، وهــي توّضــح إجــراءات العــزل 
الصحــّي للوقايــة مــن العــدوى، ويبــدو أّن شــيبتو كانــت مســؤولة عــن هــذا الحجــر الصحــي فتقــول الرســالة: 

ن عولجت. - إّن المرأة لن تعيش حتى واإ
- أسكنتها في البيوت الجديدة.

- شرابها وطعامها منفصالن، وال أحد يسمح أن يدنو من سريرها أو كرسيها.

      وقــد ظهــر التطــّور الطبــّي فــي مصــَر  
القديمــة بشــكل واضــح مــن خــالل البرديــات 
ــة عــالج األمــراض  التــي تحّدثــت عــن كيفّي
جــراء العملّيــات الجراحّيــة، ويتجلّــى هــذا  واإ
القدمــاء  المصرّييــن  عنــد  العلمــّي  التطــّور 
بأّنه ال تزال بعض أنواع المواد المستخدمة 

فــي التحنيــط غيــر معروفــة.
بالحيــاة  المصرّيــون  اعتقــد  حيــث       
)علــم  التحنيــط  فكــرة  فأوجــدوا  األخــرى 
الموميــاء(، وهدفــوا مــن ذلــك حفــظ أجســاد 

اآلخــرة.  الحيــاة  أجــل  مــن  أمواتهــم 

الشكل )31(: رسم تخّيلّي للتحنيط.

1- عالَم يدّل معرفة أهالي ماري لقاعدة الحجر الصحّي الطبّية؟ 
2- ما أثر علم المومياء في معرفة الحضارة المصرّية القديمة؟

3- عْد إلى مصادر التعّلم لتتعّرف على أشهر المومياءات المصرّية.

أبني
 أفكاري:



     درســت خــالل الوحــدة الرابعــة الحيــاة الثقافّيــة فــي العصــور التأريخّيــة القديمــة فــي ســورّية 
والمنطقــة العربّيــة، فبّينــت الــدروس كيفّيــة اختــراع الكتابــة، وظهــور المــدارس والمكتبــات، التطــّور 
العمرانــّي والفنــّي والعلمــّي، كنــت خــالل هــذه الدراســة تبنــي أفــكارًا حــول هــذه المواضيــع، اختبــر 

هــذه األفــكار التــي كّونتهــا باإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:

1- بعد قراءتك المعلومات اآلتية أجب عن األسئلة:
      اُكتشــف أقــدم قامــوس فــي العالــم فــي مدينــة إبــال فــي الربــع 
األخيــر مــن القــرن العشــرين الميــالدّي، مؤّلــف مــن 24عامــود تضــم 
عّدة مواضيع، فالعامود رقم 4+5 عن وسائل النقل البحرّية والبرّية، 
واألعمــدة 13+ 14+ 15 لترتيــب أســماء الحيوانــات، والعمــود 16 
والعامــود 22  للنباتــات،  والعامــود 17  والحجــارة،  األلــواح  ألســماء 

ألســماء النجــوم.
     أ- عالَم يدّل وجود هذا القاموس من األلفّية الثالثة ق.م؟

    ب- برأيك ما هي أسباب وضعه؟
    جـ- صّنْف في الجدول اآلتي موضوعات القاموس:

قامــوس  أقــدم   :)32( الشــكل 
األكادّيــة  باللغتيــن  العالــم  فــي 
إبــال.  مدينــة  فــي  والســومرّية، 

    د- ماذا تتوّقع عناوين األعمدة األخرى؟
    هـ- هل مازالت القواميس لها نفس الوظيفة؟

الفلكّي الثقافّي االقتصادّي

2- عْد إلى مصادر التعّلم وترجم النص اآلتي إلى العربّية:

أوراق عمل
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3- دلّــت االكتشــافات األثرّيــة علــى أّن األطبــاء فــي مصــَر القديمــة اســتطاعوا إجــراء عملّيــات 
جراحّيــة صعبــة مثــل اســتئصال األورام مــن الجمجمــة، وهــذه مجموعــة مــن أدواتهــم الطبّيــة الجراحّيــة، 

اطلــْع عليهــا ثــمَّ أجــب: 

الشكل )33(: نقش حجرّي 
ألدوات الجراحة في مصر.

الشكل )34(: شكل توضيحّي ومفصل لألدوات الجراحّية في مصر.

     أ- أين تجد التطّور في هذه األدوات؟
    ب- ما الذي اختلف عن األدوات الحديثة؟

4- لــم يبــرع القدمــاء فــي معالجــة األمــراض التــي تصيــب اإلنســان فقــط، بــل وصــل تقّدمهــم لوضــع 
وصفــات طبّيــة لعالــج الحيوانــات، إقــرأ النــص اآلتــي مــن أرشــيف إبــال ثــمَّ أجــب:

 »إذا كان العجــل المفطــوم يعانــي مــن حــرارة، ضــع عشــبة )غيــش غــودد( فــي مــاء وعندمــا يشــرب 
وعــاء المــاء بأكملــه ســنالحظ تحســنًا فــي حالتــه«.

    أ- ما اسم هذا النوع من الطب؟
   ب- لماذا تمَّ إنشاء كلّية الطب البيطرّي في سورّية؟

مشروع عمل: 
     ارسم الخريطة في الصفحة )16( على ورق مقوى )70×100( وقم بالخطوات اآلتية:

1- استبدل األرقام الموجودة بأسماء األماكن.
2- ُعــْد إلــى معلومــات الســابقة، وســّجل علــى الخريطــة أهــمَّ إنجــاٍز حضــاريٍّ قدمــُه الموقــُع للبشــرّيِة، 

ثــمَّ ألصــْق صــورًة مناســبًة لــِه. 
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شرح مصطلحات وأسماء األعالم واألماكن: وردت حسب تسلسل ورودها في دروس الكتاب.
مغــاور يبــرود: يبــرود مدينــة ســورّية قديمــة ِقــَدم التاريــخ تقــع شــمال العاصمــة »دمشــق« بـــ80 كــم فــي »جبــال القلمــون«، مــا 

تــزال مأهولــة وجــدت فيهــا أقــدم كهــوف عصــور مــا قبــل التاريــخ )كمغــارة وادي اســكفتا(. 
تــّل المريبــط: يقــع علــى الضفــة اليســرى للفــرات األوســط نحــو /100/ كيلــو متــر غــرب مدينــة الرقــة، فيــه أّول عملّيــة اســتقرار 
لإلنســان وعــن بــدء الزراعــة وتربيــة الحيوانــات، ومنــذ نحــو /8500/ ق.م أخــذ الســكان يســكنون المنــازل وهــي عبــارة عــن 

أكــواخ دائرّيــة.
الجــرف األحمــر: يقــع علــى بعــد 17 كــم شــمال شــرق حلــب، اكتشــف الموقــع عــام 1989م مــن قبــل )تــوم مكليــالن ومعاونتــه 

منــدي موتــرام(، وتــّم التنقيــب فــي مســاحة 350 م2 مــن قبــل )دانييــل ســتوردر( وبســام جامــوس.
أوركيش: مملكة تقع في تّل موزان في منطقة الخابور األعلى في محافظة الحسكة وهو يبعد 650 كم عن دمشق.

ســبتيموس ســيفيروس: اإلمبراطــور الرومانــّي الحــادي والعشــروين )193- 211م( ولــد بمدينــة لبــدة الكبــرى عاصمــة إقليــم 
طرابلــس فــي ليبيــا الحالّيــة، تســّمى الســاللة التــي وصلــت للحكــم بعــده باألســرة الســيفيرية نســبة لــه والتــي انتهــى حكمهــا فــي 

النصــف األّول مــن القــرن الثالــث الميــالدّي.
اإللــه حــورس: ملــك الحيــاة الدنيــا إلــه الســماء، كان كّل ملــك مــن ملــوك مصــر يحكــم علــى أّنــه ممثــل حــورس، ويســتعين 

باإللــه حــورس فــي أعمالــة وحروبــه، يظهــر اإللــه عــادة علــى شــكل صقــر.
لوقــا اإلنجيلــّي: مــن مواليــد مدينــة أنطاكيــة بحســب أوســابيوس القيصــري بينمــا يــرى يعقــوب الرهــاوي بأنــه مــن اإلســكندرية، 
كان يعمــل طبيبــًا وبحســب التقليــد المســيحّي فإّنــه كان واحــدًا مــن الرســل الســبعين وبعــد ذلــك انضــم إلــى الرســول بولــس 

وســاعده بالتبشــير فــي معظــم رحالتــه ومــات عــن عمــر يناهــز الـــ 84 عامــًا علــى مــا ُيظــن.
كــراكال: اإلمبراطــور الرومانــّي الــذي حكــم إمبراطورّيــة رومــا مــن 211 -217م، أبيــه ســيبتيموس ســيفيروس وأمــه جوليــا 

دومنــا.
بــالد اليونــان: دولــة تقــع جنــوب شــرق أوروبــا تتألّــف مــن عــّدة جــزر، قامــت علــى أرضهــا حضــارات قديمــة هامــة، مــن أهــم 

مدنهــا طيبــة وأثينــا.
اإلمبراطورّيــة الرومانّيــة: إمبراطورّيــة قامــت علــى أرض إيطاليــا الحالّيــة عاصمتهــا رومــا توّســعت لتشــمل أراض واســعة مــن 

فريقيــا وأوروبــا. آســيا واإ
الزراعة البعلّية: زراعة تعتمد على هطول األمطار.

كائنــات أســطورّية: هــي أشــكال تصّورهــا خيــال اإلنســان لكائنــات غيــر واقعّيــة وأشــهرها أبــو الهــول: وهــو مخلــوق  أســطورّي 
بجســم أســد ورأس إنســان موجــود فــي مصــر.

بولــس الرســول: مــن مواليــد مدينــة طرســوس فــي تركيــا الحالّيــة، كان لــه دوٌر كبيــر فــي نشــر الديانــة المســيحّية، أمــر 
اإلمبراطــور الرومانــّي نيــرون بإنهــاء حياتــه فــي رومــا حوالــي 67م.

مــْرُدوك: كان كبيــر آلهــة قدمــاء البابلّييــن، وكان أساســًا إلهــًا لمدينــة بابــل، ولمــا كانــت بابــل أهــّم وأقــوى مدينــة فــي العصــور 
القديمــة، فقــد أصبــح مــْرُدوك أهــّم إلــه فــي هــذه الحقبــة.

ــّل برســيب: يدعــى أيضــًا تــّل أحمــر فــي شــمال ســورية، قريــب مــن الحــدود التركيــة، يرتفــع التــّل األثــرّي فــي وســط ســهل  ت
خصــب، وقــد كان للموقــع أهمّيــة بوقوعــه علــى تقاطــع طــرق التجــارة الشــمالّية.
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ياريم-ليــم األول: كان ثانــي ملــوك مملكــة يمحــاض العمــورّي القديمــة )1764- 1780ق.م( كانــت تتخــذ مــن مدينــة حلــب 
مركــزًا لهــا. 

أذينة ووهب الالت: أسماء أعالم انتشرت في تدمر.
البازلت: صخور نارّية بركانّية صلبة سوداء.

عمريت: مدينة كنعانّية كانت تسّمى ماراتوس، تقع جنوب مدينة طرطوس وترجع لأللف الثالث قبل الميالد.
أفاميــا: مدينــة أثرّيــة ســورّية تقــع علــى مســافة 60 كــم شــمال محافظــة حمــاة، يرجــع تاريخهــا للقــرن التاســع ق.م، لكّنهــا 
أخــذت اســمها وشــكلها الحالــي فــي عهــد ســلوقس األول )358-281ق.م( أحــد قــادة اإلســكندر األكبــر فــي فتــرة االحتــالل 

اليونانــّي لســورية.
اإلمبراطور تراجان: إمبراطور رومانّي حكم بين )98 – 117م(.

تــّل أبــو هريــرة: يقــع علــى الضفــة اليمنــى لنهــر الفــرات وجــدت فيــه أقــدم آثــار للقمــح المــزروع فــي العالــم، ولهــذا يعتقــد أن 
زراعــة القمــح حدثــت فــي هــذه المنطقــة، غمــرت ميــاه بحيــرة األســد هــذه المنطقــة بعــد إنشــاء ســد الفــرات.

الغرانيــت: عبــارة عــن صخــر نــارّي جوفــّي تكــّون تحــت درجــات حــرارة عالّيــة، يميــل ليكــون أبيضــًا أو قرمزّيــًا أو رمادّيــًا فاتحــًا، 
ُيعتبــر الغرانيــت صخــرة صلبــة قوّيــة التحمُّــل ومفيــدة فــي إنشــاء المبانــي.

حجــر الصــوان: مــن أوائــل المــواد التــي اســتخدمها البشــر فــي العصــور الحجريــة لصناعــة الكثيــر مــن أدواتهــم، وذلــك للخــواص 
الفيزيائّيــة الممّيــزة لهــذا الحجــر مــن حيــث القســاوة.

الحجــر الكلســي أو الحجــر الجيــري )رمــزه الكيمــاوى CaCO3(: نــوع مــن أنــواع الصخــور الرســوبّية وغالبــًا يكــون ناشــئًا 
مــن أحيــاء مائّيــة متكّلســة يســتخدم فــي الحصــول علــى الجيــر المســتخدم فــي البنــاء.

أور: موقع أثرّي لمدينة تقع جنوب العراق، نحو عام 2100 قبل الميالد.
اإللــه ملقــارت: معنــى اســمه ملــك المدينــة حامــي مدينــة صــور، ويطلــق عليــه ســّيد صــور يقتــرن بالبطــل األســطورّي اليونانــّي  

المؤلــه هرقــل.
الحورية تيروس: هي إحدى المخلوقات األسطورّية األنثوّية الشبه إلهّية، التي تتخذ أشكااًل شبيهة باإلنسان.

األحجــار الكريمــة: هــي أنــواع مختلفــة مــن المعــادن المتبلــورة مرّكبــة مــن عنصريــن أو أكثــر، وبعــض األحجــار الكريمــة 
تتكــّون فــي باطــن األرض كالياقــوت والزمــّرد واأللمــاس، وأمــا البعــض اآلخــر فتتكــّون فــي المملكــة الحيوانّيــة حيــث تســتخرج 

مــن قــاع البحــر، مثــل المرجــان واللؤلــؤ كمــا تمنحنــا المملكــة النباتّيــة الكهرمــان األصفــر الجميــل.
القــارة األمريكّيــة: األمريكيتــان Americas قاراتــان تقعــا فــي نصــف الكــرة األرضّيــة الغربــّي، وتعــرف أيضــا بالعالــم الجديــد، 

تشــمل أراضــي أمريــكا الشــمالية وأمريــكا الجنوبّيــة معــًا، باإلضافــة إلــى الجــزر والمناطــق المحيطــة بهمــا. 
دمغة: طبعة أو عالمة توضع بواسطة َخْتم.

معــدن البرونــز: خليــط مــن 90% نحــاس مــع 10% قصديــر، وهــو ثانــي معــدن اهتــدى الــى مــواده الخــام اإلنســان منــذ األلــف 
الرابــع قبــل الميــالد، وقــد شــاعت اســتخداماته منــذ األلــف الثالــث قبــل الميــالد.

الدلتا: أرض مثلثّية الشكل عند مصّب األنهار، والذي قد يكون إما في محيط أو بحر أو بحيرة أو صحراء.
األكروبول: كلمة تعني المنطقة المرتفعة وقد تكون تّل صناعّيًا أو طبيعّيًا.
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الهكتار: وحدة مساحة تساوي 10.000 متر مربع.
شمشي أّدو األول: ملك آشورّي )1808- 1776ق.م( حكم إمبراطورّية قوية امتّدت على مساحة كبيرة.

حمورابي: حكم بابل بين عامي )1792 - 1750 ق.م(، أول ملوك اإلمبراطورية البابلّية.
دبلوماســّي: َمــْن ُيعَهــد إليــه فــي َمْنِصــب ُممثِـّـل سياســّي لــدى إحــدى الــدَُّول، والدبلوماســّية المقصــود بهــا كّل مــا يتعلّــق 

بالعالقــات بيــن الــدول.
شهبا: مدينة تتبع محافظة السويداء جنوب سورّية اشتهرت بآثارها الرومانّية مسقط رأس اإلمبراطور فيليب العربّي.

جبــال األرز: الجبــال التــي تنتشــر فيهــا زراعــة أشــجار األرز هــو نــوع مــن الفصيلــة الصنوبرّيــة انتشــرت غاباتــه فــي جبــال 
طــوروس شــمال ســورّية وفــي السلســلة الســاحلّية لبــالد الشــام.

زيوس: كبير آلهة اليونان إله السماء والرعد واألمطار وجامع السحاب، سالحه الصاعقة.
آشــوربانيبال: ملــك آشــورّي لقــب بملــك العالــم )توفــي فــي 627 ق.م( كان آخــر ملــك لإلمبراطورّيــة اآلشــورّية الحديثــة رفــع 
آشــور إلــى ذروة العظمــة التــي لــم تعهدهــا فــي تاريخهــا، ولكّنــه اشــتهر فشــّيد فــي نينــوى قصــرًا رائعــًا، تزّيــن بعــض جدرانــه 
الداخلّيــة المنحوتــات النافــرة الجميلــة والتماثيــل الرائعــة، وأنشــأ مكتبــة كبيــرة، وجمــع الكثيــر مــن ألــواح عديــدة مــن الطيــن 

والقوانيــن، وكلَّ أنــواع المــواد المكتوبــة، وأّســس المــدارس، وشــّق الطرقــات وعّبدهــا، وشــّيد المبانــي العامــة.
رمسيس الثاني: ثالث فراعنة األسرة التاسعة عشر، حكم مصر لمدة 66 سنة )1279 -1212 ق.م(.

بطلميــوس األول: أو المنقــذ )367-283 ق.م( مؤّســس الدولــة البطلمّيــة فــي مصــر واحــد مــن جنــراالت اإلســكندر األكبــر 
يمــان بمقدســات  توّلــى حكــم مصــَر بعــد وفــاة اإلســكندر األكبــر وتقســيم اإلمبراطورّيــة، وفعــل كمــا فعــل اإلســكندر مــن والء واإ

المصرّييــن فنصــب نفســه فرعونــًا.
اليونســكو: UNESCO هــي وكالــة متخّصصــة تتبــع منظمــة األمــم المتحــدة تأّسســت عــام 1945م، مقّرهــا الرئيســي فــي 
باريــس، للمنظمــة خمســة برامــج أساســّية هــي التربيــة والتعليــم، والعلــوم الطبيعّيــة، والعلــوم اإلنســانّية واالجتماعّيــة، والثقافــة، 

واالتصــاالت واإلعــالم.
ترقا: مدينة تبعد نحو 60 كلم عن ماري - إلى الشمال – وتقع فوق تّل يطلق عليه اسم تّل العشارة.

مــرض الجــدري: عبــارة عــن فيــروس معــدي يظهــر علــى شــكل حبــوٍب وبثــوٍر ونــدب صغيــرة منتشــرة علــى جلــد الشــخص 
المصــاب، يكــون مــرض الجــدري معديــًا بشــكٍل ســريع عنــد االّتصــال القــوي بالّشــخص المصــاب.

مــرض  الســل: ينجــم عــن جرثومــة )المتفطــرة الســلية( التــي تصيــب الرئتيــن فــي معظــم األحيــان، وهــو مــرض يمكــن شــفاؤه 
ويمكــن الوقايــة منــه، ينتشــر الســل مــن شــخص إلــى شــخص عــن طريــق الهــواء؛ فعندمــا يســعل األشــخاص المصابــون بســلٍّ 
رئــوّي أو يعطســون أو يبصقــون، ينفثــون جراثيــم الســّل فــي الهــواء، وال يحتــاج الشــخص إال إلــى استنشــاق القليــل مــن هــذه 

الجراثيــم حتــى يصــاب بالعــدوى. 
علــم الموميــاء: علــم يقــوم علــى حفــظ جثــث الموتــى بحمايتهــا مــن التحلــل مــن خــالل مــادة مــا، وكان المصريــون القدمــاء 

يســتخدمون الخــّل والملــح للتحنيــط وكانــوا ينزعــون جميــع أعضــاء جســم الجثــه وتتــم عمليــة الحفــظ بالتجفيــف التــام.
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17- جــان بابليــون: إمبراطوريــات ســوريات حكمــن رومــا - تعريــب: يوســف شــلب الشــام- العربــي للطباعــة والنشــر- ط1- دمشــق-

1987م.
18- حكمت بشير األسود: أكيتو عيد رأس السنة البابلية اآلشورية – وزارة الثقافة- ط1- بغداد -2011م.

19- خالد األسعد: )طريق القوافل التدمرية(- الحوليات األثرية السورية - مجلد)42(-1996م.
20- خلف طايع – الحروف األولى دراسة تاريخية للكتابة – مصر 2007م.

21- دارم الطباع: النسر السوري- منشورت وزارة الدولة لشؤون البيئة – 2012م.
 22- دارم الطباع: الحيوان في الحضارات السورية القديمة – 2008م 
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توزيع المنهاج

الحصص المخصصة عنوان الدرس الشهر

2 معرفة المراحل الزمنّية
أيلول

1 التنظيم االجتماعّي

3 المرأة ودورها في بناء المجتمع

2تشرين األول الحياة الدينّية

1 التراث الشعبّي

1 التراث الشعبّي

تشرين الثاني
1 أوراق عمل الوحدة األولى

3 أساس االستقرار البشرّي

1 فن استخدام المادة

1 فن استخدام المادة

كانون األول
2 التجارة وطرقها

2 وسائل التجارة

1 أوراق عمل الوحدة الثانية

1 من المدينة إلى المملكة كانون الثاني

1 من المدينة إلى المملكة

شباط
2 اإلمبراطورّيات القديمة

2 داراتها تنظيم الدولة واإ

1 تنافس استعمارّي

1 تنافس استعمارّي

آذار
1 أوراق عمل الوحدة الثالثة

2 انتشار المعرفة

2  مدارس ومكتبات

1 مدارس ومكتبات

2نيسان تمدن وحضارة

3 تحف فنّية ومنجزات علمّية

1 أوراق عمل الوحدة الرابعة أيار


