
 

 جامعة الشهيد حمه لخضر ـ الوادي

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 التــــــــــــــاريخ قسم

  

 ماستر  أوىلالسنة  المستوى:  تاريخ الحضارات القديمةالتخصص: 

ي العالم القديم امتحان السداسي األول في مقياس: 
 
 تاري    خ النظم السياسية ف

م 
ّ
 التنقيطاإلجابة النموذجية و سل

 

م  اإلجابة النموذجية عنارص االجابة
ّ
سل

 التنقيط

ي تتخذها  اإلجراءاتهو اصطالحا:  السياسي النظام تعريف  -1 الموضوع األول
 الدولة دستور أو العامة، السلطةالتر

 وما الدولة نظام بمثابة ىلي الشك الجانب أساس عىل سي  السيا النظام يكون وب  هذا.فيها الحكم ونظام
 . حكامها  ونشاط الحكم تنظيم من يتضمنه

2- :  خصائص النظام السياسي هي
م بقرارتهالسيا النظام يمتلك  - ز ي المجتمع حيث يلتر

 الشعب، أفراد جميع سي السلطة العليا فز
موتل ز ي  الموجودة األخرى األنظمة هب تر

 .  الدولةفز
ز يتم - عنارصه مع بعضها  جميع يربط حيث النسبّية، الذاتّية باالستقاللّية سي السيا النظام ت 

ي 
 نونيةوقا سياسّية، خاّصة، قواعد   إطار البعض فز

ي  األخرى األنظمة من أكت   بفعالية المجتمع عىل سي السيا النظام يؤثر -
 الدولة، الموجودة فز

 . المجتمع طاقات تنظيم عىل القدرة و بالتاىلي  العليا، السلطة امتالكه نتيجة
 العليا  السلطة يمارس كان لو تر ح األخرى، األنظمة مع رسي    ع بشكل   السياسي  النظام يتفاعل -

ي الدولة. 
  فز

 
 نقاط 06

ي 
ي بالد الرافدين ، بأربعة مراحل هامة  -أ الموضوع الثان 

 
: مّر التنظيم السياسي ف  هي

 كهوف األثرية. المرحلة  أوال: 
 مرحلة القرى الزراعية. ثانيا : 
 مرحلة نشوء المدن و الدويالت المدن. ثالثا: 
 مرحلة السلطة المركزية. رابعا: 
ح م  -ب  مرحلةلكل  وجز شر

 
 

 نقاط 02
 
 
 نقاط 02   
 

ي  موضوع الثالثال ي النظام السياسي القرطاج 
 
 :  مهام الملك ف

  .يتوىل الملك قيادة الجيوش أثناء الحروب -
  .يستدعي الملك مجلس الشيوخ لالجتماع تحت رئاسته -
ي يصادق عليها مجلس الشيوخ  -

 يتوىل مراجعة القرارات النهائية التر
 .إضافة إىل وظائف الملك الدينية والقضائية -
 

 نقاط  04  

ي مرص الفرعونية يقوم عىل السلطات  -أ وضوع الرابعالم
 
 : اآلتيةالنظام السياسي ف

 الملك.  -
 الوزير.  -
 الموظفون.  -

 
ح م -ب  سلطةلكل  وجزشر

 
 نقاط 04

 
 
 

 نقاط 02
 

 نقطة 20  المجموع

 
  


