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 3........ماهي أهم عوامل ظهور احلضارة بالد الرافدين؟ 
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 ن0.5................................اكتشاف العجلة .3
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 ،ن3..........اذكر اهم ما مميز احلضارة يف بالد الرافدين  
 وجود كم هائل من اللقى الفخارية املكتوبة .1

 تطور الزراعة، ونظام الري .2

3.  Zتتدجني أغلب احليوا 

 تطور علوم الفلك  .4

  تطور األدب من خالل تطور األساطري  .5



  ت الفن يف بالد الرافدين؟ماهي اهمZن6.............مكو 

  2ن...)......املساكن، القصور ، املدن ، املعابد، الزيغورات( العمارة  
  ن2.....).........متثال جودا، مسلة نرام سني، مسلة العقاب،( النحت
  ن2...............................................................الرسم

  
  )iخذ كل اجابة صحيحة بعني النظر ولو مل تكن يف التصحيحيح( مالحظة

  
  )تطبيق( اجلزء الثاين 
  

 ن2....ماهي الشخصيات األساسية  يف األوديسة؟ 

 ، ملك ايثاكاأوديسيوس .1

 ة اوديسيوسزوج ،بينلوب .2

 تلماكأو تلماخيوس .3

  
 

 ن3......األوديسة يف بضعة أسطر خلص أحداث   .1

ة رحلوال، وكان ملك مدينة ايثاكا، تدور أحداث االوديسة حول عودة امللك اوديسيوس
.. تروي احملفوفة xملخاطر اليت مر vا اثناء رجوعه اىل وطنه بعد االنتصار على مدينة

 - وكان حيسب انه قد مات- ويف غيابه ،واستغرقت رحلته للوصول إىل اثيكا عشر سنوات
اخلاطبني العنيدين على زوجته بينلوب وابنه مراء واألثر~ء هل ايثاكا من األتنافس أ

اليت انتظرت رجوع البطل االغريقي من  .بينلوبواج من ز جل الظفر xل، من أتليماتشوس
 .خطئنياجل معاقبة امل

 3. ..أعط ملخصا يف بضعة أسطر   مللحمة جلجامش   .2

على اثين عشر xخلط املسماري سومريّة شعريّة مكتوبةملحمةملحمة جلجامش هي  .3
م يف موقع أثري اكتشف 1853لوًحا طينًيا اكتشفت ألول مرة يف العام 



في آشورxنيبالوعرف فيما بعد أنه كان املكتبة الشخصية للملك اآلشوري ]xلصدفة
املتحف ، وحيتفظ xأللواح الطينية اليت كتبت عليها امللحمة يف راقالعفي نينوى

  .الربيطاين

وهلذا قيل  ،خالدا ووالده بشرا فانيا اهكانت والدته إال-الوركاء - أوركملكهو ، جلجامش
وبسبب اجلزء الفاين منه يبدأ �دراك حقيقة أنه لن يكون . �ن ثلثيه إله والثلث الباقي بشر

جتعل امللحمة جلجامش ملكا غري حمبوب من قبل سكان أورك؛ حيث تنسب له . خالدا
  .تسخري الناس يف بناء سور ضخم حول أورك العظيمة ممارسات سيئة منها ممارسة

ابتهل سكان أورك لآلهلة �ن جتد هلم خمرجا من ظلم جلجامش فاستجابت اآلهلة وقامت 
إحدى اإلهلات، وامسها أرورو، خبلق رجل من الطني وحي كان الشعر الكثيف يغطي جسده 

أي أنه كان على النقيض متاما  ويعيش يف الربية �كل األعشاب ويشرب املاء مع احليواZت؛
الصيادين الذين كانوا مصيدةكان أنكيدو خيلص احليواZت من . من شخصية جلجامش

حدى يقتاتون على الصيد، فقام الصيادون برفع شكواهم إىل امللك جلجامش؛ فأمر إ
خادمات املعبد xلذهاب وحماولة إغراء أنكيدو ليمارس اجلنس معها؛ وvذا تبتعد احليواZت 

حالف النجاح خطة امللك جلجامش، . عن مصاحبة أنكيدو ويصبح أنكيدو مروضا ومدنيا
بتعليم  - عشتاروكان امسها مشخات، وتعمل خادمة يف معبد اآلهلة -وبدأت خادمة املعبد 

أنكيدو احلياة املدنية؛ ككيفية األكل واللبس وشرب النبيذ، مث تبدأ �خبار أنكيدو عن قوة 
vذا قرر  وملا عرف أنكيدو. قبل أن يدخل vن أزواجهن ائسجلجامش وكيف أنه يدخل xلعر 

يتصارع االثنان بشراسة؛ . أن يتحدى جلجامش يف مصارعة ليجربه على ترك تلك العادة
فهما متقارxن يف القوة، ولكن الغلبة يف النهاية كانت جللجامش، حيث اعرتف أنكيدو بقوة 

  .جلجامش، وبعد هذه احلادثة يصبح االثنان صديقني محيمني

  )ول لعموم الفائدةطا التصحيح فهو م، املتلخيصخذ بعني االعتبار ا�( 
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