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 فمسفة عضو هيئة التدريس في التدريس .

 . التنوع في أساليب اإللقاء لممحاضرات واستخدام الخرائط والنقوش والصور اإليضاحية 

 . متابعة الجديد في المقرر وتقديمه لمطالبات من خالل المحاضرات واإلرشادات 

 .خمق روح الفريق والعمل الجماعي بين الطالبة وأستاذة المقرر 

  ام بما أتفق عميه من واجبات وتكاليف بين الطالبة وأستاذة المقرر.االلتز 

 . تقسيم المحاضرة إلى تمهيد و عرض لمحاور متسمسل عناصرها تاريخيًا وتقييم  

 . تمخيص جوهر المحاضرة بثالث دقائق بعد االنتهاء من شرح عناصرها الرئيسة 

  المحاضرةإتاحة فرصة لمطالبات لمحوار واالستفسار في موضوع. 

 .بداء الرأي في الجوانب المرتبطة بالمقرر  حث الطالبات عمى المناقشة والتعميق وا 

  تكميف كل طالبة بتقديم حمقة نقاش )سيمنار ( أو كتابة مقالة واحدة أّما عمى شكل
 مجموعات ،أو بصورة فردية .

 صية والمبادرة دفع الطالبة إلى التفكير المنطقي والتحميل وتطوير المهارات في نمو الشخ
 والقيادة وتكوين أراء مستقمة في حقل المعرفة .

 . تقويم مردود التعمم ، وتحديث المقرر من خالل متابعة نتائج األبحاث الجديدة 

 
 إستراتيجية تدريس المقرر:

تقوم استراتيجية تدريس المقرر عمى األسموب الذي ُذكر في فمسفة عضو هيئة التدريس في 
 فصل دراسي واحد ،وتشمل مواضيعه اآلتي : تدريس المقرر ،في 

  وأنواعها أهمٌة دراسة المصادر التارٌخٌة. 

  طرٌقة وخطوات تحلٌل النص التارٌخٌة. 

 . الظروف التاريخية المؤثرة عمى النص التاريخي 

  ًمن النماذج تطبٌق خطوات تحلٌل النص التارٌخً على ما ٌل: 

  ثالثة نصوص من القران الكرٌم . 

  قصة الفالح الفصيح نص فرعوني 

  نص فرعوني نصائح الممك مريكارع ألبنه. 

 " نص بالخط النبطً من مدٌنة الحجر " مدائن صالح . 

  نص بالخط المسند من قرٌة الفاو. 

  نص التٌنً من كتاب سترابون. 

 . نص بابمي من قوانين حمورابي 



  نص يوناني من قانون سولون 
 نموذج توصيف المقرر

 
 

( المتضمن إجراءات 3من الدلٌل ) ------، ٌرجى الرجوع إلى نموذجإلرشادك إلكمال هذا ال
 ضمان الجودة الداخلٌة. 

 جامعة الملك سعودالمؤسسة التعلٌمٌة 

 

 تارٌخ -الكلٌة/ القسم

 
 أ ( تحديد المقرر والمعلومات العامة 

 نصوص تارٌخٌة 423اسم المقرر و رقمه:   – 2
 4الساعات المعتمدة:   – 3

 

 التارٌخ اإلسالمً البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها – 4
 )إذا كان هناك أشٌاء عمومٌة مختارة فً برامج عدة ٌجب ذكرها فضال عن ذكر البرامج(

 

 د/فتحٌة حسٌن عقاباسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر:  – 5

 

 المستوى الثامنالمستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه:  – 6

 

 الٌوجدالمتطلبات المسبقة لهذه المقرر)إن وجدت(  – 7

 

( تارٌخ 3تارٌخ الجزٌرة القدٌم سٌاسً)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر)إن وجدت( – 7
 نصوص تارٌخٌة قدٌمة . -( حضاري4الجزٌرة قدٌم )

 

 تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌةمكان   – 8

 
 ب ( األهداف  

 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر: – 2
بعد انهاء مقررات المستوى السادس والبدء بمقررات المستوى السابع على الطالبات تحدٌد 

 بشقٌه الحضاري والسٌاسً . قدٌم المسار المسار التخصص وهناك عدة مسارات منها 
 .القدٌم ٌجعل الطالبة متخصصة فً التارٌخ  مما 

 
 
  
 
 
 



صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر   – 3
)مثال: االستخدام المتزاٌد للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة 

 االنترنت، والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال(:
 والمكتبة التارٌخٌة –الخطط تتبع المعلومات المرتبطة بالمقرر عبر شبكة النت  من - 
على الخارطة  التدرٌب على طرٌقة تحلٌل النصوص التارٌخٌة وأنواعها المختلفة - 

 باستخدام أجهزة العرض المتوفرة فً القاعة
   
  

 
أو الدليل الذي ج ( وصف المقرر: )مالحظة: وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة 

 سيرفق(
 

 المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها – 2

 ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع 

 4 2 .أهمٌة دراسة المصادر التارٌخٌة  وأنواعها

طرٌقة طرٌقة وخطوات تحلٌل النص 

 .التارٌخٌة 

 

2 4 

  الظروف التاريخية المؤثرة عمى النص
 التاريخي .

 

2 4 

  ًتطبٌق خطوات تحلٌل النص التارٌخ

 :على ما ٌلً من النماذج 

 

3 
 

7 
 

 7 3 ثالثة نصوص من القران الكرٌم  -2  

نص فرعونً : نصائح للملك مرٌكارع   -3  
 إلبنه 

2 4 

 7 2 نص فرعونً : الفالح الفصٌح  -4  

 4 2 نص بابلً : قوانٌن حمورابً  -5 

 4 2 نص بالخط المسند من قرٌة الفاو   -6 

 4 2 مدائن صالح نص بالخط النبطً من  -7 

 4 2  نص ٌونانً : لسولون  -7 

 4 2 نص التٌنً : السترابون  -8 

 
 

 ساعة55مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  – 2

التدرٌب التعاونً أو العملً / المٌدانً /  الدروس الخاصة  المحاضرة
 االمتٌاز لطلبة التخصصات الصحٌة

 أخرى

 
 ساعات نظرٌة4

   استخدام الداتاشو لعرض النص التارٌخً  



 
 

دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  في األسبوع ) المطلوب هنا  – 4
 أسبوع(:المعدل المتوقع للفصل الدراسي  وليس المتطلبات المحددة في كل 

 

 
 

 تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم – 5
 لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح :    

 
 . ات  التً صمم المقرر من أجل تطوٌرهالمعرفة أو المهارلملخص موجز    -      

 
 . اترفة أو المهاروصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المع - 

 
 طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً.  -       

 

 

 المـــــــــــعــرفـــة  –أ 

 

(i) وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر: 

           
 معرفة الخطوات المتبعة لدراسة النص التارٌخً  -
طرٌقة تحدٌد نوعٌة النص التارٌخً والخط الذي ُكتب به والفترة الزمنٌة التً معرفة الطالبة   -

 ٌعود لها
 
والخطوط التً ُكتبت  معرفة المصطلحات التارٌخٌة وأسماء األعالم التً تمٌز كل حضارة  - 

 . بها النصوص التارٌخٌة 
 معرفة الظروف التارٌخٌة المؤثرة على النص التارٌخً . -
 معرفة مصادر المعلومات الخاصة بهذه المادة بأشكالها المختلفة ) التقلٌدٌة وااللكترونٌة ( - 
 

 
 

(iiالمطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة )( استراتيجيات التعليم )التدريس 

 المحاضرة ---    
 القراءات الخارجٌة بالطرق التقلٌدٌة وااللكترونٌة -          
 المناقشات الجماعٌة  -          
 استخدام الخرائط لتتبع مراحل الهجرة ومواقعها  -          
 اختٌار نقوش ونصوص تارٌخٌة تشٌر إلى الهجرات وتعٌن فً توضٌح أسبابها . -          
 تنوٌع طرق التعلٌم : تعلم فردي ، تعلم جماعً  -          

 الترٌب على استخالص الحقٌقة التارٌخٌة من النص . -          
       

         



 

(iiiطرق تقييم المعرفة المكتسبة ) 

 االختبارات التحرٌرٌة  -        
 األعمال البحثٌة - 
 المناقشات الجماعٌة - 
 التغذٌة الراجعة عن طرٌق المراجعة والعصف الذهنً لالستعداد للمحاضرة الجدٌدة-         

 

 

 المهارات المعرفية )اإلدراكية( –ب 

 

 المهارات المعرفية المطلوب تطويرها: - 5
 أن تمٌز الطالبة بٌن النصوص التارٌخٌة -          
 ل الفكري الناقد للنصوص التارٌخٌة القدرة على التحلٌ - 

 بطرٌقة منهجٌة وعلمٌة،والوصول إلى نتٌجة علمٌة مدعمة باألدلة .            
 مهارة استخالص الحقسقة التارٌخٌة من ثناٌا النص التارٌخً  -          
الخاصة ألمم ى مصطلحات التارٌخٌة  وأسماء االعالم التً تمٌز امهارة التعرف عل -          

 بكل عصر 
          

 
   

 

 استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية: -3
 قاء )المحاضرة التقلٌدٌة (اإلل -            
 العروض المرئٌة   -            
 الحوار المتبادل ،واشتراك الطالبات فً صناعة المهارات اإلدراكٌة  -            

 
 طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة: –4

 تكلٌف الطالبات بأعمال مكتبٌة وربطها بالتقنٌة  وعرضها بشكل علمً مع التحلٌل  - 
 خاصة الخرائط التوضٌحٌة لتوزٌع القبائل            

 تقارٌر اسبوعٌة عن بعض المصطلحات المتعلقة بالهجرة. - 
 واإلعالم القبائل قراءة للمصادر التارٌخٌة واستخراج أسماء  - 
 دراسة العصر والظروف التارٌخٌة الذي ٌنتمً له النص التارٌخً. -         
          
  

 
 

 العالقات الشخصية والمسئولية مهارات  –ج 

 
 

وصف لمهارات العالقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة المطلوب   – 2
 تطوٌرها:



اصبح لدى الطالبة القدرة على العمل فً شكل مجموعات والتدرٌب على العمل التعاونً -
 المشترك

 اصبح لدى الطالبة القدرة على قٌادة فرٌق المناقشة  - 
 تحتاج الطالبة التطوٌر فً استخدام الخرائط المفهومٌة  -

 ورسم الخرائط الجغرافٌة 
 

 
 

 استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات: - 3
 إشراك الطالبات فً مناقشة جماعٌة - 
 منح الطالبات فرصة لقٌادة فرٌق المناقشة  - 
 أما الخرائط تحتاج الطالبة إلى دورة رسم الخرائط الجغرافٌة والسكانٌة -         

 
 

 طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة: – 4
 تقوٌم العمل المكتبً-- 

 تقوٌم المناقشات الجماعٌة  -
 ٌم األداء وفن العرض واإللقاءتقو

 تقوٌم الدور الذي تقوم به رئٌسة فرٌق المناقشة  - 
   

 
 

 مهارات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية )العددية(: –د 

  

 وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها:  – 2
 االتصال الكتابً من خالل التقارٌر -
 االتصال الشفوي من خالل العرض واإللقاء. -

 

 استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات: - 3
 تكلٌف الطالبات بعمل تقارٌر كتابٌة عن موضوعات ٌتم تناولها فً المقرر -- 
 تكلٌف الطالبات بتقدٌم وعرض موضوعات معٌنة تتصل بالمقرر - 
علٌها وعرضها فً برنامج  بجدٌة للكتابات القدٌمة بات على الحروف األتدرٌب الطال - 

 البور بوٌنت
  

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 4
 )العددٌة(: 

 تقوٌم التقارٌر الكتابٌة

 تقوٌم أداء الطالبات من خالل اإللقاء  والعرض -
حسن القراءة أثناء عرض بعض االدلة المرتبطة تقوٌم مهارة  القراءة  من خالل  -

 بالموضوع الذي تعرضه .



 مهارة القراءة فً المصادرة واالستنتاج -

 
 

 هـ ( المهارات الحركية  )إن كانت مطلوبة( 

 

وصف للمهارات الحركٌة )مهارات عضلٌة ذات منشأ نفسً( المطلوب تطوٌرها فً هذا  – 2
 المجال:

 ال ٌوجد                                   
 

 

 استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة: - 3
 ال ٌوجد- 
  

 

 طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة: – 4
  ال ٌوجد   - 

 

 الدراسي تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل  - 5
  

رقم 
 التقٌٌم 

طبٌعة مهمة التقٌٌم  )مثال: مقالة، أو اختبار 
قصٌر، أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً... 

 الخ

نسبة الدرجة  األسبوع المستحق
إلى درجة  

 التقٌٌم النهائً

 % 21        23 - 8 – 5 التقارٌر 2

 % 21    23 - 8 – 5 اإللقاء والعرض  3

 % 26    7       االختبار الشهري األول   4

 % 26    21       االختبار الشهري الثانً  5

 % 71    27      االختبار النهائً  6

7    

7    

8    

 
 

 د (  الدعم المقدم للطلبة

 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم 
الساعات  –واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك ) مع تحدٌد مقدار الوقت المشورة 
 الذي ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع(: -المكتبٌة

نموذج ٌوضع على مكتب عضو هٌئة التدرٌس ٌحدد فٌه الساعات المكتبٌة المخصصة خالل  -
 الفصل الدراسً 

 لكترونيالتواصل مع الطالبات بالبريد اال -
    



 

 هـ ( مصادر التعلم 

 

 الكتاب )الكتب ( الرئٌسة المطلوبة:   – 2
 القران الكرٌم - 
 الكتب الكالسٌكٌة  للرمؤخورخٌن الٌونان والرومان على سبٌل المثال  :  -

 بلوتارخ ..... -بلٌنً  -استرابون  -هٌرودوت     
 الكتابات القدٌمة على المخلفات اآلثرٌة    -
 األنساب : كتاب نسب معد الكبٌر البن الكلبًكتب  -
 كتاب معجم ما استعجم : للبكري -
 كتاب تارٌخ األمم والملوك:  للطبري -
 المقدمة- تارٌخ ابن  خلدون -
 صفة جزٌرة العرب دانً :الهم- 
 المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالمجواد علً: - 

http://csai.humnet.unipi.it/csai/html/ 
  

 

 الكتب والمراجع الموصى بها  ) الدورٌات العلمٌة، التقارٌر... الخ( )ٌرفق قائمة بذلك(: – 4
 جواد علً : المفصل فً تارٌخ العرب قبل االسالم  - 
 محمد بٌومً مهران ، دراسات فً تارٌخ العرب القدٌم  - 
 مجلة أدوماتو  - 
 مجلة العصور  -          
 مجلة جامعة الملك سعود )السٌاحة واآلثار(  -         
 مجلة جامعة الملك سعود   -سلسلة محكمة للدراسات األثرٌة  -         
 مجلة ندوة دراسات تارٌخ الجزٌرة العربٌة - 

 

 مواقع االنترنت ... الخ: و  المواد االلكترونٌة – 5
 المكتبةالتارٌخٌة -
 الخٌارفٌها للطالبةمواقع الكترونٌة ٌترك -
 

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو  – 6
 المعاٌٌر المهنٌة أو األنظمة: 

 

 
  و ( المرافق المطلوبة

 

بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات )أي عدد المقاعد فً الفصول  حدد متطلبات المقرر
 جهزة الكمبٌوتر .. الخ(.توافر أ والمختبرات ومدى

 بروجكتور للعرض+ بودٌوم وسبورة ذكٌة                        
 خرائط الكترونٌة+ شبكة النت                          

 



 

 :)حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ(التعلٌمٌة المرافق   – 2
 ال تتوفر فً جمٌع القاعات الدراسٌة

 

 :أجهزة الكمبٌوتر – 3
 الحاجة لتجهٌز جمٌع  القاعات بالحاسب والشاشات األلكترونٌة والسبورة الذكٌة والنت

 

 

مثال: إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفق  –موارد أخرى )حددها  – 4
 :قائمة(

 

 

 وعمليات التحسين:  ز ( تقييم المقرر
 ل المقرر ومدى فاعلٌة أسلوب التدرٌساستبانات توزع على الطالبات لمعرفة آرائهن حو -

لمعرفة آراء الطالبات حول المقرر ومدى   FOCUS GROUBالعمل بأسلوب   - 
 فاعلٌة أسلوب التدرٌس

 

 :استراتٌجٌات الحصول على نتائج الطالب وفعالٌة التعلٌم – 2

 Peer review -المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط فً القسم -- 
 -  
 - 
 - 

 
 

إما عن طرٌق األستاذ أو عن طرٌق  التعلٌمعملٌة  تقٌٌم المتبعة فً االستراتٌجٌات األخرى  – 3
 القسم:

استبانات توزع على الطالبات لمعرفة آرائهن حول المقرر ومدى فاعلٌة أسلوب  -- 
 التدرٌس
لمعرفة آراء الطالبات حول المقرر ومدى   FOCUS GROUBالعمل بأسلوب   - 

 فاعلٌة أسلوب التدرٌس
 
 : عملٌات تحسٌن التعلٌم – 4

 تحدٌث مصادر التعلم -- 
 تشجٌع استخدام التقنٌة الحدٌثة فً تقدٌم المقرر    - 
 تشجٌع عملٌات التعلٌم الذاتً - 
 تشجٌع القراءات الخارجٌة - 
  واإللقاءتشجٌع الطالبات على التقدٌم  - 

 

 

من قبل التصحٌح أو الدرجات )مثال: فحص  لبة عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الط – 5
تصحٌح عٌنة من تبادل قٌام أستاذ المقرر بو ، عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة



 فً مؤسسة آخر لنفس المقرر  عضو هٌئة تدرٌس الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع 
 تعلٌمٌة أخرى(

 مراجعة األسئلة من قبل وكٌلة القسم
 مراجعة رصد الدراجات فً القسم

 مراجعة عضو هٌئة تدرٌس لعٌنة من أوراق إجابة  االمتحان النهائً

 

 :والتخطٌط للتحسٌن المقرر علٌة الفوالخطط المعدة للمراجعة الدورٌة ترتٌبات صف  ال  – 6
 من قبل لجنة الخطط فً القسمدوري  لٌتم  مراجعة المقرر بشك --
 مقابلته من حٌث المحتوى والمستوى لمقرر آخر ٌقدم فً برنامج مشابه -
 اإلفادة من التقنٌات الحدٌثة فً تقدٌم المقرر. -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رو الحجت  82هـ / الثالثاء  3313-3311اختبار دوري األول  للفصل الذراسي األول للعام 

 

  33/ قاعت  83213/ الشعبت  138هادة النصىص التاريخيت   / رهزها



 اسن الطالبت ............................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعلقي عليها تعليقاً تاريخياً ؟التالية  ص التاريخية النصو ختاري احدى ا

 النض األول : 

 هذا اللحد ، الذي عملت وشوح بنت  -5

 بجرت لنفسها بداخل المقبرة )هً ( لها والبنتها  -2

 والذي سٌفتحه أو ٌخرجهما  -3

 من اللحد هذا إلى األبد فلٌكن معه ) فلٌحضر معه ( لسٌدنا  -4

 طع حارثٌة حارثة ملك نبط محب لشعبه ، ألف ق -5

 وٌلعن ذو الشراه إله سٌدنا واأللهه كلهم  -6

 من ٌخرج وشوح هذه من اللحد هذا إلى األبد -7

 وشهد على هذه اللعنة اآللهة كلهم  -8

 من حكم الحارثة  54من )شهر آب ( سنة  21وهذا فً ٌوم  -9

 ملك نبط محب شعبه )امته(  -51

 النص الثاني : 

ْزِق َربُِّكم واْشُكُروا َلُه قال تعالى :)َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍأ ِفي  َمْسَكِنِهم آيٌة َجنَّتَاِن َعن َيِميٍن َوِشَماٍل ُكُموا ِمن رِّ
نَّتَْيِن َذَواَتْي ُأُكٍل َبْمَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر * َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِهْم َسْيَل الَعِرِم َوَبدَّْلنَاُهم ِبَجنَّتَْيِهْم جَ 

 51-51َقِميٍل ( سبأ:   ْثٍل َوَشيٍء مِّن ِسْدرٍ َخْمٍط َوأَ 
 (32قال تعالى: )ِإنِّي َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْمِمُكُهْم َوُأوِتَيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيٌم )و 

َأْعَماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل َفُهْم َوَجْدُتَها َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن ِلمشَّْمِس ِمْن ُدوِن المَِّه َوَزيََّن َلُهُم الشَّْيَطاُن 
 النمل.........(32اَل َيْهَتُدوَن )

 النص الثالث :

فً هذه الظروف أرسل اٌلٌوس جالوس الحملة ، لكن خدعة سٌلٌوس حاكم النبطٌٌن الذي كان قد 

 ٌة مسبق وعده بأن ٌقوده فً الطرٌق وٌزوده بكل شً وأنه سٌتعاون معه ،وقد فعل ذلك بسوء ن

عن الطرق البحرٌة ولم ٌؤمن له طرٌقاً أمناً، لكن عبر به أراضً  حٌث لم ٌوفر له معلومات

بدون مسلك جٌدة ،او ذات طرقات متعرجة وخالٌة من الغذاء واجتاز به معابر بحرٌة ذات مٌاه 

ضحلة وصخور وخالٌة من الموانئ وملٌئة بالشعب وتسبب الفٌضانات والجزر البحري مشاكل 

 ثٌرة فً هذه األراضً .......ك

 / د. فتحية عقاب  مع أطيب التمنيات لكن بالتوفيق

 

 

 

 جاهعت الولك سعىد

 كليت اآلداب



 قسن التاريخ
213ترخ  رمز المقرر ورقمه:  

نصىص تاريخيت اسم المقرر :    

33821الشعبت        :   

 أستاذة المادة  :  د. فتحيت حسين عقاب                            

 الرتبت العلميت : أستاذ مشارك 

13عدد الطالباث :   

هـ3313االختبار النهائي للفصل الذراسي الثاني/للعام   

 

  ------------------------------------------------------------اسم الطالبت:

---------------------------------------------------------:الرقم الجامعي   

 

 الدرجت السؤال

  

  

  

  

  

  

  

 

 وكيلت القسم  :                                        أستاذة المادة :

 د/ نورو النعيم                                          د. فتحيت عقاب    
    

مما يلي  وعلقي عليها تعليقالً تاريخياً : اختاري نصين  

 2- النص األول : نقش من قرية الفاو

 شاعر أوتر ملك سبأ وذي  -1

 رٌدان بن علهان ملك -2

 سبأ قدم )للمعبود ( ألمقة سٌد )المعبد ( مسكة وٌثو برآن  -3

 تمثاالً من البرونز ...... -4

 و.....الغنائم التً استباحها من قرٌة ذات كهل  -5

 عندما غزا خوالن واألشاعر وٌرفأ وذخران  -6

 وبعض اتحاد قبائل )سكان ( سهرتان وكندة وقرٌة  -7

وقتل من القبائل المذكورة )عدداً كبٌراًمن ( القتلى )وأخذ كثٌراً  -8

 من األسرى 

 واحضر ربٌعة بن معاوٌة ذو آل ثور  -9

 ملك كندة وقحطان إاى مدٌنة صنعاء . -10



 3- النص الثاني : نقش زيد إل 

هذا جثمان تابوت لزٌد من عشٌرة ظٌران من كهنة وب الذي ٌستورد المر  -2"

 والقلمت لمعبد مصر فً فترة حكم بطلٌموس بن بطلٌموس 

ومات زٌد إل فً شهر حتحور وأرسلوا من جمٌع معابد مصر هدٌة منهم ورداء  -3

 كفناً له ورفعوا أي اعلوا 

ر كوٌحك عام اثنٌن وعشرٌن من حاب " فً شه -روحه إلى معبد اإلله "أوسٌر -4

حكم بطلٌموس الملك ، ولقد أودع زٌد إل جثمانه وتابوته تحت حماٌة أوسٌر واآللهة 

 الذٌن معه فً معبده "

 

 

 النص الثالث : نص استرابون 
أكثر من ذلك توجد جزر تٌروس )صور( وأرادوس ،وبها معابد وبمواصلة اإلبحار 

ذٌن ٌسكنون هذه الجزر إنهم ٌعٌشون فً مدن شبٌهة بمعابد الفنٌقٌٌن .وٌقول ال

لهم تبعد هذه الجزر مستعمرات  وجزر لها أسماء شبٌهة بتلك الفٌنٌقٌة ،وأنها 

عن تٌرٌدون بمسافة عشرة أٌام من اإلبحار بٌنما ٌبعد مدخل الخلٌج عن الرأس 

 الذي فً ماكً ٌوماً واحداً فقط .

 
 

 

 

 

ٌق مع تمنٌاتً لكن بالتوف                 

 د. فتحٌة عقاب 

 

 

                         
 

 

 

 


