
أسئلة المراجعةلشرق األدنى القديمتاريخ ا

ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

ريخ جابت البحار وأسسوا الطرق البحرية ........... هم أول أمة في التا .1

A. . اآلشوريون 

B. . اآلراميون 

C. . األموريون 

D. . الفينيقيون 

 مانيتون : .2

A. . كاهن مصري من محافظة سمنود بالغربية 

B.  أسرة ملكية حاكمة . 03أو  03قسم التاريخ المصري إلى

C. . " عاش في عصر الملك "بطليموس الثاني 

D. . جميع ما ذكر صحيح 

 الملك البارناس في تأسيس : يرجع الفضل إلى .3

A. . عصر اإلمبراطورية 

B. . الدولة األكدية 

C. . الدولة الوسطى 

D. . الدولة الحيثية 

.......... تتوسط الصعيد والدلتا وتربطهما بشبه جزيرة سيناء وغرب آسيا . .4

A. . حضارة المعادى 

B. . حضارة حلوان 

C. . حضارة نقادة الثانية

D. . حضارة البدارى 

أقيمت دولة قتبان في الطرف ........... من بالد اليمن بجوار باب المندب و حضرموت . .5

A. . الشمالي 

B. . الجنوبي 

C. . الغربي 

D. . الشرقي 

 لقب حكام سبأ األوائل بلقب : .6

A. . إمبراطور 

B. . مكرب 

C. . ملك 

D. . أمير 

 كان أمنمحات األول أبن : .7

A. . كبير األطباء ألول ملوك األسرة العاشرة 

B.  ملوك األسرة الحادية عشر .قائد جيوش آخر 

C. . كبير الكهنة الذي يدعى سنوسرت 

D. . كبير المثالين والنحاتين في عصر الدولة الوسطي
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يشتهر....... ببناء هرم الجيزة األكبر الذي خلد أسمه في التاريخ . .8

A. . ونيس 

B. . نرمر 

C. . أوناس 

D. . خوفو 

 أشتغل المعينيون : .9

A. . بصناعة السفن لحساب الغير 

B. . بالتجارة 

C. اغارة على القوافل التجارية .باإل 

D. . بصيد اللؤلوء 

من المصادر العربية الهامة لدراسة تاريخ بالد العرب قديماً : .11

A. . اإلنجيل وكتابات مؤرخي الدولة البيزنطية 

B. . كتابات المؤرخ يوسف و هيكاته المليتى 

C. . القرآن الكريم والحديث الشريف 

D. . التوراة والتلمود 

 اإلمبراطورية الفارسية أبنه : بعد وفاة قمبيز ارتقى عرش .11

A. . شلمناصر الثالث 

B. . قورش العظيم 

C. . نبوخذ نصر 

D. . دارا األول 

قام الملك ....... بعدة حمالت على سيناء بهدف استغالل مناجم النحاس فيها . .12

A. . خفرع 

B. . سركيسس 

C. . سنفرو 

D. . أحمس 

ة من الزمن حيث عمل أهلها بـ :ازدهرت حضارة مجان فتر .13

A. . التجارة 

B. . الزراعة 

C. . الصناعة 

D. . بناء السدود 

 األموريون أول شعب سامي عاش في : .14

A. . األناضول 

B. . قتبان 

C. . هجر 

D. . سوريا 
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الشرق األدنى القديم مصطلح يدل على الحضارات التي نشأت في : .15

A. . بالد النهرين وإيران القديمة 

B. لعرب .مصر القديمة وجنوب وشرق بالد ا 

C. . أرمينا واألناضول والشام 

D. . جميع ما ذكر صحيح 

أقتبس المعينين ........... واستخدموها في تدوين حساباتهم التجارية . .16

A. . األبجدية الفينيقية 

B. . اللغة اآلرامية 

C. . اللغة الديموطيقية 

D. . اللغة الهيراطيقية 

في الشام ضد مصر في معركة: انتصر تحتمس الثالث على حلف من أمراء البالد اآلسيوية تَكون  .17

A. . مجدو 

B. . لوسماخوس 

C. . قادش 

D. . أسوس 

 من أهم المستعمرات التي أسسها الفينيقيون : .18

A. . تدمر 

B. . البتراء 

C. . قرطاجة 

D. قرناو . 

في سن ......... تولى أحمس األول و الذي يعنى أسمه ُولد القمر حكم مصر . .19

A. . الحادية عشر 

B. . الخامسة عشر 

C. . التاسعة 

D. . العاشرة 

شور خاضعة لسلطان بابل إلى أن سقطت على يد :ظلت آ .21

A. . الحيثيين 

B. . الكنعانيون 

C. . اللخمينيون 

D. . المصريين 


