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 سنة الثانية ليسانس تاريخال

 (06) الحصة التطبيقية رقم  تطبيقات مقياس "تاريخ وحضارة المغرب القديم "

 نص تاريخي

 

فيما عدا ، المغربية في غربي المتوسط  ةالفينيقيعاجزا أمام بداية ونوعية العالقات الباكرة يقف الباحث 

لعل أول  .في كثير من األحيان األسلوب األسطوريعليها بعض اإلشارات التاريخية البسيطة التي يغلب 

( والتي نقلها عنه فيما بعد Timéeإشارة إلى هذه العالقات تكمن فيما ذكره المؤرخ اإلغريقي "تيمي" )

قد رحبوا بالتجار  بداية األمرسطورة أن المغاربة كانوا في ويستفاد من هذه األ . (Justin" )"جوستان

.و نظرا تتم فيها المبادالت..نظرا ألهدافهم السلمية  التي كانت ال تتعدى إنشاء مراكز تجارية ، نالفينيقيي

ألماكن  ريعا وفقد قبلوا دفع ضريبة مالية سنوية للمغاربة عربونا للصداقة ، السلمية  نالفينيقييلهوية 

 .حتى القرن الخامس ق.م  قرطاجة وقد دام ذلك من بداية تأسيس، المراكز التي أسسوا ها 

،دار الهدى للطباعة البوني في الجزائر  يالفينيقمعالم التواجد ر غانم ، مستل من مرجع محمد الصغي

 .236، ص2003والنشر والتوزيع  ، الجزائر ، 

 األسئلة:

 النص.والكلمات التي تحتها سطر حسب موقعها في  تاشرح العبارا -1

 ؟ نالفينيقييكانت العالقات المبكرة بين سكان المغرب القديم والتجار  كيف -2

 أذكر محتوى األسطورة التي ذكرها "جوستان" حول نزول الفنيقيين على أرض المغرب القديم . -3

ال عن األساطير والروايات ؟ أذكر مثا هل يعتمد المؤرخ في كتاباته عن الوثائق أم رأيك،في  -4

 ذلك .

التي يمكننا )حول الكيان السياسي في بالد المغرب ( المعلومة التاريخيةو هي الحقيقة أ ما -5

ة بالحصول عليها من خالل قراءة العبارة التالية "...فقد قبلوا دفع ضريبة مالية سنوية للمغار

 ؟ألماكن التي أسسوها."لعربونا للصداقة و ريعا 

على العالقات السلمية مع ن ( القرطاجيو) نالفينيقيو حافظبمراجعة محاضرات المقياس ، هل  -6

 ق.م ؟ 146ق.م وإلى غاية سقوطها سنة  814المغاربة منذ نشأة مدينة قرطاجة سنة 

الحالتين. وإنما بتقديم الحجة والدليل في  فقط،اإلجابة على السؤال ال تكون ب " نعم " أو " ال " 

راجعته محاضرات المقياس المتعلقة باستطاعة الطالب )ة( اإلجابة على هذه األسئلة من خالل م

 .01في الحصة التطبيقية رقم دمت للطلبة التي ق   بالبيبليوغرافة االستعانةبالمحور الثاني وأيضا 

 

 

 تمنياتي لكم بالتوفيق
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