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* السؤال األول  -الضع دويرة :
  8فروع ضع دائره ومن ضمنهم : - 1تل سيران تابع الي مملكه >>>> العمونيه
 - 2ومن المدن التابعه للمملكه االدوميه >>>>ام البياره والطويالن
 - 0وكيره حارسه عاصمة اي مملكه >>>>المؤابيه
 -4في اي سنه عثر على مسلة ميشع >>>>> 1888م
 -5احتالل اليونان لبالد الشام يطلق عليه عصر >>>> الشيء مما ذكر ( هو العصر الهلنستي )

* السؤال الثاني – الصح والمش صح :
 - 1كان داخل السيق نحت على اشكال جمال واضحه
 - 2انتهت الدوله النبطيه على يد القائد الروماني تراجان
 - 0انتهت دولة االنباط سنة  138م
 - 4قصر البنت كان معبد لالله النبطيه ذوالشرى
 -5المسرح الصغير في جرش كان للرياضه المائيه لدى الرومان
 -8يوجد في وادي رم معبد االله ( الالت )
 -7واجهت الخزنه كانت منحوته نحتا هندسيا وزخرفيا
 -8الخزنه نحتت بالصخر الرملي والدير منحوت من الحجر الجيري
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السؤال الثالث – امأل الفراغات :
 - 1اشهر المهندسين الرومانيين >>> فتروفيس
-2
سمى الرومان حجار المسافات ( الالفتات التي تحدد المسافة ) ب >>>>>
 -0سميت البوابه التي زارها البحاره هدريان ب >>>>
 -4يتأرخ المعبدين زيوس وارتيمس الى القرن >>>>
 -5يصل طول السيق الى >>
 -8شاعر روماني تخرج من جامعة جدارا اسمه >>>
 -7الشارع الرئيسي الروماني كان يتجه >>>>
 -8المسرح الصغير في ام قيس كان يتجه >>>>
 -9بني معبداالله هرقل فوق معبد عموني لالله>>>>
_ – 13منطقة عراق االمير بنيت من الحجر >>>
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وجاب سؤال اذكر اربعه من مدن الديكابولس العربيه واسمها باليوناني ( انظر محاضرة رقم  , 21الثالثاء ) 2322 / 4 / 0
( اي مالحظات ياريت تضعوها على صفحة المادة على الفيس بوك )https://www.facebook.com//atharjordan

