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أهم عوامل قياموا وابرز منجزاتواَ تحدد فيى مواطنواَأو الحضارات فًبحث   األستاذ جاز مشروع لمادة التاريخ طلب منكِن  

ّ ما يجب إكمالى فً  لتبدي فً األخير رأيك حول عاملً التأثر والتأثير بين هذه الحضاراتَ فكيف ستقدم هذا العملَمكم

 السندات اآلتيٌ؟
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تشترك 
الحضارات 

القدٌمة 
 ً كثٌرا ف

عوامل 
ظهورها 
فؤغلبها 

ظهرت على 
 ً حوض

البحر 
المتوسط أو 
على ضفاف 

 األنهار 
وتضٌف 

انت  
عوامل  

أخرى حٌث 
الفراغات 

ً كل اطار  ف
 

........................حضارة ........................               حضارة ال       

.......................الحضارة              ...........  ..............الحضارة       
ة             .....  ...................الحضارة       الحضارة الفٌنٌٌق  
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تؤثر الرومان والٌونان بالسفن             اقتباس الٌونان نمط العمارة من       
  

بالد الرافدي                                البحرٌة القرطاجٌة           

ٌٌن         المسارح الٌونانٌة اكبر تؤثٌر            تؤثر بالد الرافدٌن بآلهة المصر
على قرطاجة        

 
روما            األبجدٌة الفٌنٌقٌة لغة  التعلٌم والفنون الٌونانٌة تنتقل الى        

ً كل                                                                 تنتشر ف

 الحضارات 
        

ً التؤثر والتؤثٌر بٌن المنجزات الحضارٌة القدٌمة من ن إ عامل

كتابة وفنون وعمارة ونحت  انتقلت من حضارة إلى أخرى بفضل 

ك التجاري عبر البحر المتوسط ، أو بواسطة العمال االحتكا

المتجولٌن الذٌن وصلوا إلى مصر وفٌنٌقٌا وبالد الرافدٌن.....  

مجلة االثاري  -عن بنهام أبو يوسف  

ساعدت الكتابة 
المسمارٌة على تكوٌن 

سجالت حسابات 
مخازنهم وتنظٌم 

ً وممتلكات  أراض
السكان وجمع 

الضرائب كما أعطت 
 ً القوة للملك حاموراب
من خالل اٌجاد وسٌلة 

 لمخاطبة الشعب

   التعلٌمة :
؟رأٌك الخاص فً مظاهر التؤثر والتؤثٌر بٌنها ، مقدمابعض منجزاتها و ظهورها  عوامللحضارات القدٌمة مبٌنا  أهمفٌها  توضح  اكتب فقرة   
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 السندات:0- مخطط لعوامل قٌام الحضارات كبف تكمله؟            2- صور لمنجزات الحضارات القدٌمة        3- خرٌطة مواطن الحضارات أبرزها فً المفتاح
اربطها بسهم مع حضاراتها                

 




