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 يعترب من أزهى العصور . مميزاته : -

 بناة االهرام .عصر  يطلق علية : -

  التى بناها ملوك هذا العصر. كثرة األهرامات الضخمة بسبب  سبب التسمية : -

 . صادياالقت( عظمة احلضارة املصرية القدمية ، وثراء الدولة وتقدمها أ   ماتدل عليه االهرامات : -

 ب( ما وصل إليه القدماء من تقدم فى جمال العلوم والفنون والعمارة.       

 بـنـاء ضـخـم مـن الـحـجـر يـتـكـون مـن بـعـض الـحـجـرات :       الـهـرم : - 
                   

                     تابوت امللك .يوضع فى إحداها                  

      قام فيه الصلوات على روح امللك .ت معبدبه 

                     التى كان يعتقد املصريون القدماء أن الفرعون حيتاجها فى العامل اآلخر . األشياءتوضع فيه 

             ************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

      

 

   عمالهأهم أ -
 

  هرم سقارة املدرج ( .صاحب اهلرم املدرج ( 

  . مد حدود البالد جنوبًا 

  . سيطر على النوبيني 

 هـرم سـقـارة املـدرج                           رـك زوسـلـامل    هرم سقارة املدرج --
 

 . قارة ) جنوب اجليزة (يقع يف منطقة س ألنهفى التاريخ ، ومسى باسم سقارة  حجريقرب  يعد أول  ♣

 بعضها فوق بعض مما أعطاه الشكل املدرج الفخم . ست مصاطب ) درجات (يتكون من  ♣

 ( . تنقص كل مصطبة مرتين عن املصطبة التى قبلها)    

 

 امللك خوفو خفرعامللك  زوسر امللك
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 الـهـرم األكـبـر             خـوفـوك ـلـامل                                                                                                                                   

 

 صاحب اهلرم األكرب  . 

 س : يطلق على هرم خوفو اسم اهلرم األكرب ؟
 ج : وذلك لضخامة حجمه فال يوجد هرم مثله فى هذا احلجم .

 

 

 أبو اهلول .صاحب اهلرم األوسط ومتثال 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  مفاهيم هامة 

   هو فرتة من الزمن . - العصر



رة املصرية القدمية على بناء االهرامات الكبرية فقط بل ترك ملوك هذا العصر تقتصر احلضامل  - 1

  ، مثل : دقة النحت وروعة التصميمكثريا من التماثيل التى متثل 

 تمثال أبو الهول :) أ (    

             جسم أسد .     جسمه : -                رأس إنسان . رأسه : -   متثال ضخم  .     : حجمه  -

ما وصل اليه القدماء املصريني من دقة النحت وروعة  إلبراز ) علل (.امللك خفرع  أمر ببنائه : -
 التصميم .

 ) ب ( تمثال الكاتب المصرى القديم .    

 ما اقل منه فى احلجم .منكاورع هرمني جبوار اهلرم االكرب ولكنه بنى  كال من امللك خفرع وامللك -2

 ) علل (تعد االهرامات الثالثة احدى عجائب الدنيا السبع .  -3

 يمها .بنائها وروعة تصم لضخامةج/ وذلك 
 ) علل (اهتم ملوك الدولة القدمية ببناء االهرامات .  -4

ى ج/ ليوضع بداخله تابوت امللك واالشياء التى يعتقد قدماء املصريني ان الفرعون حيتاجها ف
                            تقام فيه الصلوات على روح امللك . معبد مل االخر وبهاالع

 



 علوم اهلندسةبناء االهرامات يدل على رقى احلضارة املصرية القدمية وتقدم املصريني يف   - 1

 . والعلوم  والفنون والعمارة

 حجر . 0022222عدد احجار اهلرم االكرب حواىل   -2

  مرتوطول اذنه اكثر من  امتار 7وطول وجهه  مرت 07 وارتفاعه مرت 75لغ طول متثال ابو اهلول يب -3

 من اهم الوظائف عند قدماء املصريني . الكاتبوظيفة  -4
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 : مب تفسر:  س

 ( تسمية عصر الدولة القدمية بعصر بناة األهرام ؟1) 
 ج : بسبب ضخامة وكثرة عدد األهرامات التى بنيت فى هذا العصر . 

 األكرب ) هرم خوفو ( أحد عجائب الدنيا السبع ؟ ( يعترب اهلرم0) 
 ج : بسبب ضخامة حجمه وبراعة تصميمه . 

 ( تسمية هرم زوسر بسقارة اسم اهلرم املدرج ؟  0) 
ج : ألنه تكون من ست مصاطب تنقص كل مصطبة مرتين عن املصطبة التى فوقها مما أعطاه الشكل  

 املدرج الفخم .

 لقدمية ببناء األهرامات ؟( اهتمام ملوك الدولة ا4) 
حيتاجها فى العامل اآلخر ج : ليوضع بداخله تابوت امللك واألشياء التى يعتقد قدماء املصريني أن الفرعون  

      معبد تقام فيه الصلوات على روح امللك .    وبه 

 ( كانت وظيفة الكاتب فى مصر القدمية حمل تقدير واحرتام ؟ 7) 
 ن بني املتعلمني ويرقى إىل الوظائف العليا . ج : ألن صاحبها كان م 

 ( اهتمام املصريون القدماء بإقامة معبد داخل كل هرم ؟6)
      ج : لتقام فيه الصلوات على روح امللك .  

************************************************************************* 

 

 : اكمل :1س
 س ..................ورأسه مثل رأ.............. بو اهلول مثل جسم .أ جسم -1

 حدى عجائب ...............................تعد االهرامات إ -2

 يطلق على عصر الدولة القدمية عصر ............................. -3

 الذى بنى اهلرم االكرب هو امللك .................. -4

 لى .......................جنح امللك زوسر فى السيطرة ع -5

 

 : اىل من تنسب االعمال االتية :0س
 (                    )                                                       بناء هرم سقارة املدرج . -1
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 (                    )                  بناء اهلرم االكرب . -2

 (                   )                 . امر بنحت متثال ابو اهلول -3

 )                               (   النوبيني.مد حدود البالد جنوبا وسيطر على  -4

 )                               (     قام ببناء اهلرم االصغر . -5

 

 : يأتي: علل ملا 0س

 .يطلق على هرم امللك زوسر اسم هرم سقارة املدرج  -1

............................................................................................................................ 

 اهتم ملوك الدولة القدمية ببناء االهرامات . -2

............................................................................................................................ 

 تعترب االهرامات من عجائب الدنيا السبع . -3

............................................................................................................................ 

 رم .معبد داخل اهل بإقامةاهتمام املصريون القدماء  -4

............................................................................................................................ 

 

 : يما يأت: عرف كال 4س
 .........................: .........................................................................................اهلرم  -1

    :....................................................................................................................... العصر -2

 

 ما النتائج املرتتبة علي :: 7س
 اهتمام ملوك الدولة القدمية ببناء األهرامات الضخمة.  -1

............................................................................................................................ 

 تكوين هرم امللك زوسر من ستة مصاطب. -2

............................................................................................................................ 

 حجم وروعة تصميم هرم خوفو. ضخامة -3

............................................................................................................................ 
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 منتوحتب الثانى

 ثسنوسرت الثال

 امنمحات الثالث

 

 

  : فى نهاية عصر الدولة القدمية 

 .مرة اخرى اىل اقاليم البالد  ( تفككت وحدة2)                 فى البالد .       ( انتشرت الفوضى1)
السيطرة على البالد  الثاني( استطاع امللك منتوحتب 4)           .       احلكومة  ( انهارت سلطة3)

 وأعاد توحيدها مرة ثانية .

**************************************************************** 

 

 

 

 

 

 
 

 عمالهأهم أ -

  مرة أخرى . وحدة البالدأعاد                   األمننشر . 

  االستقرارأعاد                                    .         عاصمة للبالد .                                                                                          طيبة اختذ من                                                    

**************************************************************** 

 عمالهأهم أ -

   باجليشاهتم . 

   لتأمني حدود البالد والدفاع عنها . احلمالتقاد 

   لربط البحر األمحر بنهر النيل قناة سيزوسرتيسحفر  . 

 

**************************************************************** 

 

  عمالهأهم أ -

    علل ( ببناء سد الالهون قام ف اهتم بشئون الزراعة والرى (   
 .( ةاملساحة املزروعزيادة   -0        فى منطقة الفيوم من مياه الفيضان  األراضيحلماية  -1)          

   بالقرب من الفيوم . بنى هرمًا 

   لكثرة احلجرات والطرقات التى يشتمل   ) علل () قصر التيه (ًا واسعًا مسى ب  بنى معبدًا كبري
     مما كان يصعب خروج الزائر منه مبفرده . عليها

 امنمحات الثالث سنوسرت الثالث سـمــأح الثانيمنتوحتب 
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 : هل هناك من حاول غزو مصر ؟  1س
 هلكسوس .ج : نعم وكان منهم ا

 : من هم اهلكسوس ؟  0س

 . ) امللوك الرعاة (وأمساهم املصريون  فلسطنيجاءت من  قبائل بدوية أسيويةج : هم 

                             : ما األسباب التى ساعدت اهلكسوس على احتالل مشال مصر ؟   0س
                                                   الصراعات . بسبب الفوضى وضعف احلكام وكثرة ) علل ( ( سوء حالة مصر1ج :  )

 بسبب كثرتهم واستخدامهم عجالت حربية جترها اخليول وأسلحة ) مب تفسر ( ( تفوق اهلكسوس2)       

 املصريون من قبل . أخرى مل يعرفها
  : ما العاصمة التى اختذها اهلكسوس فى مصر ؟ 4س

 الزقازيق اآلن ( .) قرب  مدينة أواريسج : 

 ) كره املصريون للهكسوس ( : كيف عامل اهلكسوس املصريني ؟ 7س
       ( فرضوا عليهم ضرائب كثرية . 2)              ( أساءوا معاملة املصريني  .1ج :  ) 

 املصرية القدمية .                                                              ( خربوا كثريًا من اآلثار4)              ( حرقوا املدن .                             3)        

 : من هو أمحس ؟ 6س

فى احلرب ضد اهلكسوس وقامت  ) كامس (ثم أخوه األكرب  ) سقنن رع (استشهد والده  طيبة ج : هو أمري 

 ش قوىالصعيد وتكوين جيتوحيد أقاليم بتشجيعه ليقود املصريني ومتكن من  ) أياح حتب (والدته 

ودخل فى حرب طويلة مع اهلكسوس انتهت بإخراجهم من مصر ومطاردتهم  احلربية جهزه بالعجالت

   خارج احلدود .



                  فـى الـعـصـر الـحـديـث تـم حـفـر قـنـاة الـسـويـس لــ :   *

 ( تصل بني البحر األمحر والبحر املتوسط .1)

         ( تكون ممرًا مالحيًا عامليًا تستخدمه السفن من كل دول العامل .                                                        2)

 ( حتقق دخاًل كبريًا من العمالت األجنبية ملصر يساهم فى منو االقتصاد القومى . 3)

 قـامـت الـدولـة ببـنـاء الـسـد الـعـالـى لــ :       *
 . الزراعية األراضيزمة لرى لاللتوفري املياه ا( 2)       ( محاية البالد من خطر الفيضان .1)

                                   .    ( توليد الكهرباء 3)

 

 أمحس
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 : مب تفسر: س  
 ( سقوط وانتهاء عصر الدولة القدمية  ؟1) 
        ج : النتشار الفوضى فى البالد وتفكك وحدة البالد وانهيار سلطة احلكومة . 

 ( اهتمام امللك سنوسرت الثالث حبفر قناة سيزوسرتيس ؟0) 
 ج : لربط البحر األمحر بنهر النيل وتنشيط التجارة . 

 ( اهتمام امللك أمنمحات الثالث بإقامة سد الالهون ؟0) 
 فى منطقة الفيوم من مياه الفيضان وزيادة املساحة املزروعة . األراضيج : حلماية  

 بد امللك أمنمحات الثالث بقصر التيه ؟( تسمية مع4) 
 ج : لكثرة احلجرات والطرقات التى يشتمل عليها مما كان يصعب خروج الزائر منه مبفرده .   

 ( جناح اهلكسوس فى السيطرة على أجزاء كثرية من مصر ؟ 7) 
 حلربى .   ج : بسبب ضعف حكام مصر وانتشار الفوضى والصراع بني حكام األقاليم وتفوق اهلكسوس ا 

 ( كره املصريون القدماء للهكسوس ؟6)
                      ج : بسبب الضرائب وهدم املعابد وختريب اآلثار وسوء معاملة اهلكسوس للمصريني .   

  
 ؟            االقتصادي( مسى عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء 5)

مشروعات الرى والزراعة  ى الشعب باخلري مثلج : الهتمام امللوك بإقامة املشروعات التى تعود عل

 والتجارة مما كان له األثر الكبري فى قيام نهضة شاملة عمت البالد .والصناعة 

 ( انتصار أمحس على اهلكسوس ؟8)
 ى جمهز بالعجالت احلربية .وحيد اقاليم الصعيد وتكوين جيش قوت ج:

 
 



  فى مصر الفرعونية دور عظيم كزوجة وام واعطاء املثل والقدوة فى التضحية  للمرأةكان

والوالء واالنتماء فربغم استشهاد والد امحس واخيه االكرب شجعت ام امحس ابنها امحس  والشجاعة

 ور عظيم فى االنتصار على الغزاة .على حماربة اهلكسوس فكان هلا د
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 : ا يأتي أمام م ( ة ) ـالمـ( أو ع ة ) ـمع عالـض: 1س
 (         )       اختذ امللك امنمحات الثالث طيبة عاصمة للبالد .  -1
 (          اقدم طريق مائى وصل بني البحرين االمحر واملتوسط هو قناة سيزوسرتيس . ) -2

 (         )     أقام اهلكسوس يف مصر عاصمة هلم هى اواريس .    -3

 (         )      ني القدماء . احرتم اهلكسوس معتقدات املصري -4

 (        )        اقام امللك سنوسرت الثالث سد الالهون .  -5

 
 : أكمل : 0س

 أقام امللك ......................... سد الالهون حلماية اراضى الفيوم من الفيضان . -1

 يون ...................جاءت قبائل اهلكسوس عن طريق ........................ وامساهم املصر -2

 .............مسى عصر الدولة الوسطى بعصر ...................... -3

 استخدم أمحس سالح ............................. يف حربه ضد اهلكسوس . -4

     استطاع امللك ........................... اعادة الوحدة للبالد . -5

 
 من :: اذكر عمال واحدا لكل 0س

 .............................................................................................. امللك سنوسرت الثالث . -1

 .............................................................................................امللك منتوحتب الثانى . -2

 ..............................................................................................سرت الثالث .امللك سنو -3

 ..........................................................................................................امللك أمحس . -4

 
 من القديم اىل احلديث :: رتب االحداث التارخيية 4س

 س ملصر .وغزو اهلكس -4      انشاء هرم سقارة املدرج  -3انشاء قصر التية .   -2حفر قناة سيزوسرتيس .      -1

............................................................................................................................ 

 

 : مب تفسر :7س
 كره املصريون للهكسوس . -1

............................................................................................................................ 

 انتصار امللك أمحس على اهلكسوس . -2

............................................................................................................................ 

 اقام امللك امنمحات الثالث سد الالهون . -3

............................................................................................................................ 

                                                                                الوسطى بعصر الرخاء االقتصادى . تسمية عصر الدولة -4

............................................................................................................................                                                      
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 امللكة حتشبسوت معبد الدير البحرى

 حتتمس الثالث

 
 
 

 ة : ـدمـقـم 
  سار ملوك الدولة احلديثة على طريق امللك ) أمحس ( من حيث : -

 ( توحيد البالد .1)

 ستعمرين وحتقيق انتصارات عديدة ( تكوين جيش قوى قادر على الدفاع عن الدولة ضد أطماع الغزاة امل2)

 

 

**************************************************************** 

 

 

 

 

 

 
 

 

               
 

 

 باألمن واالستقرار . متيزت فرتة حكمهاوأشهر ملكات مصر *

 : اعماهلأهم أ -

  بالفنون .ونهضت  بالتجارةاهتمت  

  غرب األقصر ( معبد الدير البحرىقامت ببناء ( .                                        

 : أرسلت بعثة جتارية إىل  

 . البخور والعاج واألحجار الكرمية: وأحضرت منها  بونت ) الصومال حاليًا (( بالد 1)     

 . جللب األحجار الضخمة لبناء املعابد:  حماجر أسوان( 2)    

**************************************************************** 

   : هعمالأهم أ -     
 
 
 

 قـام بـبـطـوالت رائـعـة يـشـهـد لـهـا الـتـاريـخ مـنـهـا :  -
  ( . محلة 16قدرها البعض بـ )  سوريا وفلسطنيشن محالت كثرية على                                 

  معركة ) جمدو (انتصر عليهم فى .  

 ناحية اجلنوب .حدود البالد من  أمن 

  قويًا سيطر به على جزر البحر املتوسط .                                                                          طواًل حبريًاأسبنى 

  النوبة جنوبًا .إىل بالد  الفرات مشااًلعرفها التاريخ امتدت من نهر  أول وأقدم إمرباطوريةأقام 

  اجملد احلربىمسى عصر الدولة احلديثة بعصر . 

 أمنحتب الرابع  رمسيس الثانى حتشبسوت آمونتوت عنخ  حتتمس الثالث
 ) اخناتون (
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 اإلسكندر األكرب

 إخناتون

 توت عنخ آمون

 الثانى س رمسي

 

 : هعمالأهم أ -       

 الدين والعبادة .ر اهتم بأمو 

  ( . مسيت دعوته بالثورة الدينيةبداًل من تعدد اآلهلة الكثرية )  عبادة إله واحددعا إىل 

 ( .                                                             تل العمارنة مبحافظة املنيا حاليًاعاصمة له )  ) أخيتاتون ( اختذ من 

**************************************************************** 
 

  
 

  م . 1222عام مت اكتشاف مقربته الشهرية  

   لذلك ذاعت شهرتها فى )حتتوى املقربة على الكثري من الكنوز األثرية التى ال مثيل هلا 
 كل أحناء العامل ( .    
 لقدمية دول العامل وحترص شعوبها جتوب هذه الكنوز األثرية وغريها من اآلثار املصرية ا 

                                                                                           على رؤيتها واالستمتاع بها .    

**************************************************************** 

 

 : هعمالأهم أ -                                                                        

  األقصر (ومعبد  ) أبو مسبل (بنى معبد (  . 

  . فى عهده مت حنت مسالت كثرية 

  قادش (فى معركة  ) احليثيني (استطاع هزمية (  . 

  اآلخرين لرغبته فى السالم والتسامح مع ) احليثيني ( أقدم معاهدة سالم فى التاريخوقع مع 

   بـ ) بطل احلرب والسالم ( .رغم انتصاره عليهم لذا لقب    

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************** 
 

 

  

 
 

  على غزوها  الفرسمما شجع  لضعفمن اعصر الدولة احلديثة سادت مصر حالة  نهايةفى  

 من بالد اليونان ) مقدونيا (اإلسكندر األكرب جاء حتى  حكم الفرسمصر حتت  ظلت  

 ملساعدة املصريني له .) علل ( وهزم الفرس وفتح مصر بسهولة 

  ( لتكون ميناء وعاصمة حلضارته اجلديدة)  ) علل ( مدينة اإلسكندريةأسس  . 



 الـرئـيـس مـحـمـد أنـور الـسـادات لـقـب بــ ) بـطـل الـحـرب والـسـالم ( ألنـه :  *
                    م . 1793فى حرب أكتوبر  اإلسرائيليلالنتصار على اجليش  املصري( قاد اجليش 1) 

 ن .   ( بعد االنتصار وقع معاهدة سالم مع إسرائيل للعيش فى سالم وأما2)            
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  مفاهيم هامة 

 ارةــضــح
أو ثقافيًا مثل اآلراء  املبانيعقل اإلنسان سواء كان ماديًا مثل كل ما أنتجه  -

 واألفكار والنظريات

 ىـخـاريـدث تــح
أحداث عظيمة وقعت كان هلا أثر هام فى تاريخ البالد كأن تكون معركة حربية  -

 ضخم أو موقفًا وطنيًا للشعب أو ألحد الزعماء . أو إجناز مشروع

 الـهــكـسـوس
قدماء املصريني على القبائل الرعوية التى هامجت مصر عن طريق اسم اطلقه  -

 فلسطني يف نهاية الدولة الوسطى ، وعرفوا باسم ) امللوك الرعاة ( .

**************************************************************** 

 

 : مب تفسر:  س  

 بالد بونت ؟ ( اهتمام امللكة حتشبسوت بإرسال رحالت جتارية إىل1) 
 ج : إلحضار البخور والعاج واألحجار الكرمية منها .         

 ( اهتمام امللكة حتشبسوت بإرسال رحالت جتارية إىل حماجر أسوان ؟0) 
 ج : جللب األحجار الضخمة لبناء املعابد .  

 ( احلمالت الكثرية التى قادها حتتمس الثالث ؟0) 
 فلسطني .   ج : لتدعيم نفوذ مصر فى سوريا و 

 ( بناء امللك حتتمس الثالث أول أسطول حبرى مصرى ؟4) 
 ج : ليسيطر به على جزر البحر املتوسط .                                                                             

 ( يعترب امللك حتتمس الثالث صاحب أول إمرباطورية عرفها التاريخ ؟ 7) 
 . قام أول وأقدم إمرباطورية عرفها التاريخ امتدت من نهر الفرات مشااًل إىل بالد النوبة جنوبًاج : ألنه أ 
 ( يتمتع امللك توت عنخ آمون بشهرة عاملية واسعة ؟6) 
 م واآلثار التى تركها والتى تدهش العامل . 1722ج : بسبب اكتشاف مقربته عام   

 ( جناح الفرس فى السيطرة على مصر ؟ 5) 
 ج : بسبب حالة الضعف التى سادت مصر فى تلك الفرتة . 

 ( تأسيس اإلسكندر األكرب ملدينة اإلسكندرية ؟8) 
 . لتكون ميناء وعاصمة حلضارته اجلديدةج : 

 ( فتح اإلسكندر األكرب ملصر بسهولة ؟9) 
 ج : ملساعدة املصريني له . 

        ( مسى عصر الدولة احلديثة بعصر اجملد احلربى ؟    12) 
ج : ألن ملوك الدولة احلديثة ساروا على طريق امللك ) أمحس ( من حيث توحيد البالد وتكوين جيش 

 قوى قادر على الدفاع عن الدولة ضد أطماع الغزاة املستعمرين وحتقيق انتصارات عديدة .
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 : أمام ما يأتي  ( ة ) ـالمـ( أو ع ة ) ـمع عالـض: 1س
 (          )                        سوت متيل اىل احلروب  .   كانت امللكة حتشب -1

 (          )    اول معاهدة سالم يف التاريخ .  الثانيوقع امللك رمسيس  -2

 (          )                       م .  1722اكتشفت مقربة توت غنخ امون عام  -3

 (          )                                  نادى امللك اخناتون بعبادة اله واحد . -4

 

 : اكمل :0س

 ارسلت امللكة حتشبسوت رحلتها التجارية اىل .................. جللب االحجار . -1

 انتصر امللك حتتمس الثالث على سوريا وفلسطني يف معركة ......................... -2

 ....................يطلق على عصر الدولة احلديثة عصر ....... -3

 بنت امللكة حتشبسوت معبد ......................... غرب االقصر . -4

 

 : اخرت االجابة الصحيحة مما بني القوسني : 0س

 االسيويني  ( –احليثيني  –معارك ضد ) اهلكسوس  الثانيخاض امللك رمسيس  -1

 اخناتون ( –حتتمس الثالث  – الثانيسيس عقدت اول معاهدة سالم يف التاريخ يف عهد امللك ) رم -2

 توت غنخ امون ( –خوفو  –اشهر ملوك الدولة احلديثة هو امللك ) امحس  -3

 اواريس ( عاصمة للبالد . –طيبة  –اختذ امللك امنحتب الرابع مدينة ...........) اخيتاتون  -4

 

 : اىل من تنسب االعمال االتية :4س
 )                                         (                                         بدال من تعدد االهلة .دعا اىل عبادة اله واحد  -1

 )                                         (     دها بالسالم واالمن واالستقرار يف عصر الدولة احلديثة .همتيز ع -2

 )                                         (                                             شن محالت كثرية على سوريا وفلسطني . -3

 )                                         (              اسس مدينة االسكندرية . -4
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 : العبارة اخلطأأمام  ( ة ) ـالمـع امام العبارة الصحيحة و(  ة ) ـمع عالـض: 1س
 (           )      ( بنى امللك خوفو اهلرم االوسط . 1

 (  )    ( يطلق على عصر الدولة القدمية عصر اجملد احلربى . 2

 (     )  فى مصر الفرعونية دور عظيم كزوجة وام .  للمرأة ( كان 3

 ( )     ( اقام امللك سنوسرت الثالث سد االهون . 4

 ( )   واالستقرار .  من( متيز عصر امللكة حتشبسوت باأل5

 

 : اكمل :0س
 الدين والعبادة . بأمور( اهتم امللك ........................... 1

 مقربة توت عنخ امون عام .............................. اكتشفت( 2

 امللك امحس سالح .................. فى حروبه مع اهلكسوس . ماستخد( 3

 ..................... عاصمة هلم .( اختذ اهلكسوس مدينة ...4

 . ( يطلق على عصر الدولة الوسطى عصر ....................5

 

 من العمود ) ب ( : هما يناسب: صل من العمود ) أ ( 0س
  التيهبنى معبد قصر  -   امنحتب الرابع  -

 قاهر اهلكسوس  -    الثانيرمسيس  -

 معركة قادش هزم احليثيني فى  -   امنمحات الثالث  -

 حفر قناة سيزوسرتيس -    امحس  -

 دعا اىل عبادة اله واحد -   سنوسرت الثالث -

 

 اليه كل عبارة من العبارات االتية : ما تشري: اكتب 4س
 )                                  (        مصر من طريق فلسطني فى نهاية الدولة الوسطى .قبائل رعوية هامجت ( 1

 )                                  (     قل االنسان سواء كان ماديا او ثقافيا .ع ها أنتجكل م(2

 )                                  (   من احلجرات لدفن امللوك قدميا .بناء ضخم من احلجر به عدد كبري  (3

 ()                                           هو فرتة من الزمن .( 4

 )                                  (       متثال راسه انسان وجسمه جسم اسد .( 5

 

 : مب تفسر :7س
 اهتمام ملوك الدولة القدمية ببناء االهرامات . (1

............................................................................................................................ 

 .تسمية عصر الدولة احلديثة باسم عصر اجملد احلربى .   (2

............................................................................................................................ 

 امر امللك خفرع بنحت متثال ابو اهلول . (3

............................................................................................................................ 
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 .  مهنتهمأى  ميارسها الناسالتى  األعمالهو  :تعريفه  -

 ( . ..... اخلمزارع / صانع / تاجر / طبيب / مهندس / معلم / )                                          

 ( . صحة –تعليم  –غذاء  –مسكن  –ملبس ) : من  توفري احتياجات اجملتمعبهدف  :أسباب اختالفه  -

 . الكسب والربح تعدد مصادرألنه يؤدى إىل  ميزة كبريةيعترب االقتصادية نشطة تعدد األ :تعدده  -

 : بمصر  قتصاديةاالمن األنشطة  :أمثلة  -

 ( . اخلدمات – التجارة – السياحة –تربية احليوان  –الزراعة  –تخراج املعادن اس –الصناعة )          

 

   أنشطة اخلدمات                         
  .األنشطة األخرى  ختدمالتى  ألنشطةاهى  تعريفها : -

   ( . األعمال اإلدارية –األمن  –الصحة  –التعليم )   ـــة :مثلأ -
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

**************************************************************** 
 

 

 : مب تفسر: س   
 ( أهمية األنشطة االقتصادية فى حياة اإلنسان ؟1) 

 ( . صحة –تعليم  –غذاء  –مسكن  –ملبس ) توفر احتياجات اجملتمع من  ج : ألنها 

 ؟يعترب ميزة كبرية االقتصادية نشطة تعدد األ( 0) 
 .الكسب والربح  تعدد مصادرألنه يؤدى إىل ج :  

 



 ) حمافظـات مثـل  بالزراعـة  فبعض احملافظات تشتهر  خرختتلف األنشطة االقتصادية من مكان آل* 
 خراجبالتعـدين واسـت   وأخـرى   ) معظـم حمافظـات مصـر (   مثل  بالصناعةوأخرى  والـدلتا (  الوادي
 ) جنـوب سـيناء والبحـر   مثـل   بالسـياحة واخرى  يج السـويس ( ) حمافظات القناة وخلـ مثل  البرتول

 . األمحر ( 
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 : أمام العبارة اخلطأ ( ة ) ـالمـع امام العبارة الصحيحة و ( ة ) ـمع عالـض: 1س
 (          )  والدلتا بانتشار حرفة الزراعة وتربية احليوانات .  الواديتشتهر حمافظات  -1

 (        )            يعمل بعض سكان حمافظة جنوب سيناء حبرفة السياحة .  -2

 (        )           .  مصر سواحل خليج السويس من  أهم  مناطق استخراج البرتول فى -3

 (         )              تشتهر مدينة السويس بالسياحة .  -4

 (         )             ميارس كل انسان مهنة للحصول على رزقه .  -5

 

 : أكمل : 0س
 من أهم املناطق الصاحلة لقيام حرفة ................تعترب دلتا النيل  -1

 يشتغل أعداد كبرية من سكان مصر حبرفة ................. وبعضهم حبرفة ......................... -2

 تقوم حرفة الصناعة فى ................................... -3

 اخلدمات ................... و ....................... بأنشطةمن أهم احلرف التى تعرف  -4

 مثل .......................و ........................ بأنشطة فظيتحماتشتهر  -5

 

 : مب تفسر :0س
 أهمية األنشطة االقتصادية فى حياة اإلنسان ؟  -1

............................................................................................................................ 

 ؟يعترب ميزة كبرية االقتصادية نشطة األ تعدد -2

............................................................................................................................ 
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 أهمية الزراعة وتربية احليوانات : -
  

  

 ذاء مثل :متدنا باحتياجاتنا اليومية من الغ -1
  . من القمح أو الذرة أو الشعري الذى يصنع  اخلبزب (    .   واخلضروات الفواكهأ( 

 ( . األمساك –اللحوم  –اللنب  )من املنتجات احليوانية  (ج

 متدنا ببعض اخلامات اهلامة الالزمة للعديد من الصناعات مثل : -0
  السيارات إطارات يستخدم يف صناعة  املطاط : (ب    .املالبس القطنية يستخدم فى صناعة أ( القطن :

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 . الوادى والدلتا والواحاتهى تربة و تربة خصبةتتميز مصر بوجود  - 

 

 

 

 . الشتاءيف وأخرى  الصيففهناك حماصيل تزرع يف فصل   مدار العامعلى  مالئم للزراعةر مناخ مص -

 

 

 تتعدد موارد املياه يف مصر وهى : -       

 

 مطار( مياه األ3)  المياه الجوفية( 2) نهر النيل( 1)

للمياه فى  الرئيسياملصدر   -

   .  مصر

يتم نقل املياه من النيل  -

 . الرتع والرياحاتبواسطة 

 

توجد ( ) مياه اآلبار والعيون  -

فى باطن األرض على أعماق 

                                     خمتلفة .

 حبفر اآلباريها يتم احلصول عل  -

تنتشر هذه املياه فى املناطق  -

 . الصحراوية وسيناء

. قليلة  -         
- ترتكز  فى السواحل الشمالية 

    ملصر .

 المحاصيل الشتوية المحاصيل الصيفية

 بعض  –قصب السكر –األرز –الذرة  – القطن

 .وات ااخلضرو الفاكهة أصناف

 –البصل  –الشعري  –الفول  –الربسيم  –القمح 
 واخلضراوات . املواحل



 ) علل (  تتنوع احملاصيل الزراعية وحيوانات الرعى من مكان آلخر  -
 . موارد املياهواحلرارة واختالف الظروف الطبيعية مثل الرتبة بسبب /  ج
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 :تتنوع الثروة احليوانية يف مصر حيث تكثر  -

 

  . تنتشر فى الصحراء واإلبـل :ز ـاعـام واملـنـاألغ ♣                . فى الوادى والدلتا   :ة ـيـاشـامل ♣

 للثروة احليوانية يف مصر أهمية كبرية ) علل ( . -
 . العمل كاحلمل والنقل يف ( يستخدمها الفالح1

 . ) الوبر : هو شعر اجلمل ( حلومها وجلودها والبانها واصوافها واوبارهامن  ( نستفيد2

 . اهلجن ) اجلمال ( –) اخليل ومنها الرياضة مثل سباق  اهلوايات ( تستخدم يف اشباع بعض3

**************************************************************** 
 
 
 

 

 : مصر حيث توجديف  سمكيةتتنوع الثروة ال -
 . فى النيل وفروعه وحبرية ناصر : أمساك املياه العذبة ♣

  . فى البحرين األمحر واملتوسط أمساك املياه املاحلة : ♣

**************************************************************** 
 

 
 

 .           اعيةالزر األراضيمزيد من  استصالح (1

 .  لتحسني االنتاج الزراعي ) علل ( واألنواع اجليدة من البذور توفري األمسدة واملبيدات (2

      .                       بالتعليم الزراعىاالهتمام  (3

 .   الزراعةفى  احلديثة ساليباألباستخدام  (4

 أحواله .وحتسني  رعاية الفالح املصرى (5

**************************************************************** 
 

 : مب تفسر: س   

 ( أهمية الزراعة فى مصر ؟  1)
عدي  د م  ن الالزم  ة لل املهم  ة اخلام  ات كم  ا مت  دنا ب  بعضاليومي  ة م  ن الغ  ذاء  اج : ألنه  ا مت  دنا باحتياجاتن  

 . صناعاتال

 ( أهمية الثروة احليوانية فى مصر ؟ 0)
 اد من حلومها وألبانها كغذاء لإلنسان ويستفاد من جلودها وأصوافها فى الصناعة .  ج : ألنه يستف
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 : أمام العبارة اخلطأ ( ة ) ـالمـع امام العبارة الصحيحة و(  ة ) ـمع عالـض: 1س
 (  )                  تعترب منطقة البحر األمحر من مصايد امساك املياه العذبة .  -1

 (   )           يئة الزراعية ببعض اخلامات الالزمة للصناعة . متدنا الب -2

 ( )             ختتلف احملاصيل الزراعية فى مصر من مكان اىل اخر .  -3

 ( )               القطن والذرة من احملاصيل الشتوية . -4

 (             )           تساعد الثروة احليوانية الفالح فى اعماله الزراعية .  -5

 

 : أكمل :0س
 من احملاصيل الصيفية فى مصر  .................... و ......................... -1

 تقوم صناعة املالبس على نبات .................................... -2

 ..................................... و ....من الظروف الطبيعية التى ادت اىل تنوع احملاصيل الزراعية  -3

 للمياه العذبة فى مصر هو ........................ الرئيسياملصدر  -4

 يصنع اخلبز من ........................................ او ............................... -5

 

 : مب تفسر :0س
 تنوع احملاصيل الزراعية فى مصر  -1

............................................................................................................................ 

 . كبرية أهميةفى مصر  احليوانيةللثروة  -2

........................................................................................................................... 

 

 : أذكر :4س
 العذبة.أهم مناطق صيد أمساك املياه  -1

 املاحلة.أهم مناطق صيد امساك املياه  -2

 ياه االبار والعيون .أهم املناطق التى تعتمد على م -3

 بها املاشية . أهم املناطق التى يكثر -4

 

 العمود ) ب ( بما يناس: صل من العمود ) أ ( 7س
 )ب(                                                             ) أ (

 حماصيل صيفية  -     نهر النيل والرتع 

 حماصيل شتوية  -     والعيون بارمياه اآل

 الصحراوية  املناطقفى  -      األرز والقطن 

 فى السواحل الشمالية -      األمطار مياه

  فى الوادي والدلتا  -        
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 حتويل املواد اخلام اىل منتجات يستفيد منها االنسان .هى عملية   : فها تعري  

 : أمثلة -

 

 

 

 
 

 

 : املواد اخلام 

 هى املواد قبل التصنيع . تعريفها : -

 أنواعها :             -

 
 

 
 

 

 الصناعة  أنواع: 
ولكن  صناعة حديثةاىل  مصادر الطاقةتطورت بعد اكتشاف حرفة يدوية كانت الصناعة فى البداية  -

 مازال هناك صناعات يدوية .
 

 

 حديثةالصناعات ال يدويةالصناعات ال

 . تتم فى املنازل أو الورش الصغرية  -

 تتميز بقلة االنتاج وقلة عدد العمال . -

 . باآلالتتدار تتم فى املصانع الكبرية التى    -

تتميز بكثرة االنتاج وكثرة عدد العمال   -

 واملهندسني

 

 يطحن ليحول إىل دقيق يستخدم فى  صناعة اخلبز .   القمح 

  يغزل وحيول خليوط لصناعة النسيج واملالبس .   القطن 

 يعصر ويصنع من السكر .  قصب السكر 

 خام احلديد 
 

 اآلالت وغريها .يصهر لنصنع منه السيارات و 

 يغزل وتصنع من خيوطه املالبس الصوفية . الصوف 

 ةـلـــثــمأ اـهـواعــان

 . القطن وقصب السكر والبنجر واخلضر والفواكه ــةـيــزراع

 حليوانات .وصوف ا اللحوم واأللبان واجللود ةـيـوانـيـح

 احلديد والفحم والنحاس والفوسفات ـةـيـدنـعـم
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 رضباطن االاملوجودة يف  املعادنعن  البحث والتنقيبهى حرفة الغرض منها   : تعريفها  -

 . واستخراجها
 نـحـصـل مـن بـاطـن األرض عـلـى :  ♣
 ( . الرصاص –النحاس  –املنجنيز  –الفوسفات  –احلديد مثل )  ( املـــعـادن املــهـمـة :1)

 ( . الطبيعى الغاز  –الفحم   –البرتول )  ( مـصـادر الـطـاقـة :0)

**************************************************************** 

 
 

  . االستهالكاىل مناطق  االنتاجمن مناطق  نقل السلع واملنتجاتحرفة الغرض منها هى  تعريفها : -

 مثل : وسائل نقل جيدةحتتاج التجارة اىل  ها :شرط جناح -

 . املائيالنقل  – 3     .   الربىالنقل  –2.               اجلويالنقل   -1

                          . داخل الدولة ة :ـيـلـارة داخـجـت( 1)    ها :أنواع -
 . بني مصر والدول األخرى:  ةـيـارجـارة خـجـت( 0)                   

 .    مصر املتميزموقع  (2)                                 .   وسائل النقلتقدم  (1:   )مبصر  هاب رواجاسبأ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************** 
 

  :مب تفسر: س   

 ( رواج التجارة وتقدمها فى مصر ؟  1)
 ج : بسبب موقع مصر اجلغرافى املمتاز وتعدد وتقدم وسائل النقل واملواصالت . 

 ( زيادة إنتاج الصناعات احلديثة عن الصناعات اليدوية ؟ 0)
 .الكبرية التى تدار باآلالت  ج : ألنها تتم يف املصانع

 االرز كما تستورد سلعًا اخرى مثل القمح واللحوم .تصدر مصر سلعًا كثرية اىل اخلارج مثل القطن و 



توليد  :  ملشروعات كثرية مثلولذلك يتم االعداد  مصادر الطاقةختطو مصر خطوات واسعة لتنمية  -
التى من املقرر ان تقام يف منطقة  والطاقة النووية والطاقة الشمسية الكهرباء من الرياح

 . االسكندريةالضبعة غرب مدينة 
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 : أمام العبارة اخلطأ ( ة ) ـالمـع امام العبارة الصحيحة و(  ة ) ـمع عالـض: 1س
  (    )     يغزل القطن وحيول اىل خيوط لصناعة املالبس الصوفية  .   -1

 (   )   كانت الصناعة فى البداية تتميز بكثرة عدد العمال واالنتاج .  -2

 (      )    احلديد والنحاس من مصادر الطاقة فى مصر .  يعترب -3

 (   )    حتتاج التجارة اىل وسائل نقل جيدة مثل النقل اجلوى .  -4

 : أكمل :0س
 تستورد مصر كميات كبرية من ................و ..............  -1

 .........و ........................من وسائل النقل ........................ و ..................... -2

 من أنواع التجارة ...................... و ............................. -3

 يصهر معدن احلديد ليصنع منه ................................... -4

 : اكتب ماتشري اليه كل عبارة من العبارات اآلتية :0س
 (               )                    واد اخلام اىل منتجات . عملية الغرض منها حتويل امل -1

 (     )           املواد قبل التصنيع .  -2

 (     )      التجارة التى تتم بني مصر والدول االخرى .  -3

 (     )   حرفة الغرض منها البحث عن املعادن واستخراجها .  -4

  : قارن بني كل من :4س

 التجارة اخلارجية ( –ة الداخلية ) التجار -1

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 الصناعة احلديثة ( –) الصناعة اليدوية  -2

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 : صنف املواد اآلتية فى اجلدول التاىل :7س
 البان ( –قصب السكر  –برتول  –جلود  –حديد  –) قطن 

 معدنية حيوانية زراعية
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 مصر من أهم دول العامل فى جمال السياحة حيث يأتي اليها ماليني السياح من كل أحناء العامل صيفًا وشتاءًا . 

 .  انتقال الفرد من مكان إىل آخرهى  تعريف السياحة : -

    : أنواع السياحة -

 . ) لزيارة الدول األخرى (: ة ـيـارجـة خـاحـيـس (2)            . ) داخل الدولة (:  ةـيـلـة داخـاحـيـس (1)
**************************************************************** 

 
 

 : تنقسم االثار املصرية اىل : ةـفـلـتـخـور مـصـن عـوز مـنـار وكـود آثـوج( 1)

 . اخل (  البحريلدير معبد ا –معبد الكرنك  –كنوز توت عنخ آمون  –) أهرامات اجليزة آثار فرعونية : ♣

 تضم حمافظة األقصر وحدها ثلث آثار العامل . -
 تنتشر يف كل أحناء مصر وخاصة يف مدينة االسكندرية مثل : آثار يونانية ورومانية : ♣

 عمود السوارى ( . – الروماني اليوناني) املتحف 

  ) دير سانت كاترين ( . آثار قبطية : ♣

 .، قلعة صالح الدين  (جامع عمرو بن العاص ، اجلامع األزهر  ،لطان حسن ) مسجد الس آثار إسالمية : ♣

 ) الذى يتوسط العامل ( . : موقع مصر المتميز (2)

  :العام  على مدارمناخ مصر المعتدل  (3)

 ) شتاء مصر الدافئ جيذب السياح من دول قارة أوروبا شديدة الربودة ( .   

  :تعدد المظاهر الطبيعية  ( 4)

  ( . النادرة البحر األمحر بشعابه املرجانية –ارى الصح – احملميات الطبيعية)  : ل مث

 : العلم والثقافة  (5)

وجامعاتها  ) يقصد مصر الكثري من أبناء الدول العربية واإلسالمية من أجل العلم والثقافة فى معاهدها

  العريقة ( .

 . جبميع فئاته الشعب املصرى أبناءالتى يتميز بها  حسن المعاملة والضيافة( 6)

**************************************************************** 

 
 

 عن طريق األموال التى ينفقها السياح يف مصر . زيادة الدخل القومى -1

 ألبناء مصر . توفر العديد من فرص العمل -2
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 السياحية . مثل انشاء الفنادق والقرى تطوير اخلدمة السياحية -1

 مرحية لنقل السياح . توفري وسائل مواصالت -0

 وحسن استقبال السياح وكرم الضيافة . حتسني اخلدمات -0

**************************************************************** 
 
 

                                                     
 

 مفهومها                                                 الكلمة          

 صناعة حتويلية
هى تلك الصناعة التى تهتم بتغيري شكل املادة اخلام إىل شكل يسهل على اإلنسان 

) حتويل القمح اىل دقيق صناعة حتويلية ، وحتويل القطن اىل نسيج .استخدامه 

 صناعة حتويلية (

استخراج  مثل  الطبيعيتى تهتم باحلصول على املادة فى شكلها هى تلك الصناعة ال صناعة استخراجية

  ، واستخراج األمالح من مياه البحار صناعة استخراجية .املعادن من باطن األرض 

  ( النهري( و ) النقل  البحريلنقل السلع فى العامل ويضم ) النقل  أهم وسيلة نقل مائى

السكك  –حرك على األرض مثل ) السيارات ( يقصد به مجيع وسائل النقل التى تت نقل برى

 احلديدية .

وحتسينه عن طريق زيادة إنتاج الفدان  الزراعيعملية تهدف إىل زيادة اإلنتاج  تنمية زراعية

 . األراضيواستصالح 

 عملية تهدف إىل العمل على جذب السياح وزيادة أعدادهم لزيارة املناطق السياحية . تنمية سياحية
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 : أمام العبارة اخلطأ ( ة ) ـالمـع امام العبارة الصحيحة و(  ة ) ـمع عالـض: 1س
 (         )   من اآلثار الفرعونية فى مصر .  الروماني اليونانييعترب املتحف  -1

 (         )     مصر من أهم دول العامل فى جمال السياحة .  -2

 (         )    آثار العامل .  تضم حمافظة األقصر أكثر من نصف -3

 (          )   املسيحية فى مصر .  اآلثاريعترب دير سانت كاترين من  -4

 (         )     يقصد بعض السياح مصر بهدف العلم والثقافة .  -5

 

 : أكمل :0س
 ............من اآلثار الفرعونية فى مصر ......................... و ....................... -1

 من املظاهر الطبيعية التى جتذب السياح اىل مصر .................... و ...................... -2

 شتاءًا جذب ماليني السياح من قارة ............................. الدافئمناخ مصر  -3

 ...................من اآلثار االسالمية فى مصر ......................... و ......... -4

 تنقسم السياحة اىل سياحة ........................ و سياحة ................................. -5

 

 : اذكر :0س
 أهم مقومات السياحة فى مصر . -1

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 احة فى مصر .يأهمية الس -2

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 أهم جهود الدولة لتنمية السياحة . -3

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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 : أمام العبارة اخلطأ ( ) ة ـالمـع امام العبارة الصحيحة و(  ة ) ـمع عالـض: 1س
 (         )      الكسب.على تعدد مصادر  االقتصادية يساعدتنوع األنشطة  -1

 (  )    والدلتا .  الواديتنتشر حرفة الزراعة فى حمافظات  -2

 (  )   .  أساسيتعتمد الزراعة فى مصر على مياه األمطار بشكل  -3

 (  )      املاحلة.حبرية ناصر من مصايد أمساك املياه  -4

 (  )     ساعد موقع مصر املتميز على رواج التجارة فى مصر .  -5

 : أكمل :0س

 تستورد مصر كميات كبرية من ......................... و ...................... من اخلارج . -1

 ..........................تنقسم التجارة اىل نوعني هما ........................... و ......... -2

 يوانية ................................................... ومن املوارد اخلام احلالزراعية.من املوارد اخلام  -3

 ............................. و ومن احملاصيل الشتوية ..........................الصيفية.من احملاصيل  -4

 ..و ............................ صيل الزراعية ..............ية التى أدت اىل تنوع احملامن الظروف الطبيع -5

 : ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :0س
 والعيون ( اآلبار –األمطار  –تقوم الزراعة فى صحراء مصر الغربية على مياه .... ) نهر النيل  -1

 النحاس ( –األبان  –) اجللود    .......... ......املعدنية.من املواد اخلام  -2

 قصب السكر ( –القمح  –الذرة  –) األرز     ............الشتوية.من احملاصيل  -3

 ( ةالطبيعيالغاز  –الفحم  –البرتول  –) الفوسفات   كل مايلى من مصادر الطاقة عدا ......  -4

 ( قما سبكل  –املناخ املعتدل  –تنوع األثار  –ملتميز ) املوقع ا من مقومات السياحة فى مصر .......  -5

 اليه كل عبارة من العبارات األتية : ما تشري: أكتب 4س
 (              )               صناعة تهتم بتغيري شكل املادة اخلام ليسهل على االنسان استخدامها . -1

 (          )                 . عملية تهدف اىل العمل على جذب السياح وزيادة أعدادهم -2

 (          )               وحتسينه . الزراعيعملية اهلدف منها زيادة االنتاج  -3

 (          )                العامل.مدينة مصرية تضم وحدها ثلث آثار  -4

 (                  )        أحد موارد املياه وتقوم عليها الزراعة فى السواحل الشمالية ملصر . -5

 : مب تفسر :7س
 للثروة احليوانية فى مصر أهمية كبرية . -1

............................................................................................................................ 

 .أحوالهوحتسني  املصريتعمل الدولة على االهتمام بالفالح  -2

............................................................................................................................ 

 أهمية السياحة فى مصر . -3

............................................................................................................................ 

 تنوع احملاصيل الزراعية فى مصر . -4

............................................................................................................................ 
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 ها مثل : أو حتتسطح األرض   من أشياء فوق باإلنسانكل ما حييط  هى تعريفها : -

 . واملزارع واملسطحات املائية ( املباني) 

 :   تتنوع البيئات وختتلف من مكان إىل آخر  ها :أنواع -

 

 

 صحراويةالبيئة ال                ساحليةالبيئة ال       زراعيةالبيئة ال            

  رفة الزراعةحبيعمل سكانها  ♣

يعيش املزارعون وعائالتهم   ♣

بينهم وبني  متبادلةعالقة يف 

 . بيئتهم

 يشتغلونأغلب سكانها  ♣

 . البحر وأعمال بالصيد

البحث  وأ بالرعىيعمل معظم سكانها  ♣
 . ومصادر الطاقة عن املعادن

 . املياهبندرة تتميز  ♣

 

 

**************************************************************** 
 
   

 

  واالنسان يؤثر فيها البيئة تؤثر فى االنسان . 
 ) اثر البيئة على االنسان ( س: كيف تؤثر البيئة فى االنسان ؟

 

 أثر البيئة على اإلنسان             السكان           

  الثقيلة والعكس صحيح فى البيئات احلارة  املالبس الصوفيةيرتدون  البيئات الباردة( سكان 1)

 األمساك.البحرية مثل  ةاألطعملون يتناو سكان البيئات الساحلية( 0)

 . يعملون بالزراعة والدلتا الواديسكان ( 0)

 . يعملون بالرعى سكان الواحات( 4)

 . يعملون بالصيد سكان السواحل( 7)

 . يعملون بالصناعة سكان املدن( 6)

 ) اثر االنسان على البيئة ( كيف يؤثر االنسان فى البيئة ؟س: 
 . إىل أراضى زراعية منتجةوحوهلا  الصحراوية األراضياإلنسان  استصلح (1)

 . إىل أراضى زراعيةوحوهلا  الطبيعية  أزال اإلنسان مساحات واسعة من الغابات واحلشائش (2)

 للتحكم فى الفيضانات ومياه األنهار . انشأ القناطر والسدود (3)

 . غري مومسهاالزراعية فى فى زراعة احملاصيل جنح و فى املناخ االنسان حتكم (4)

 . لقضاء على احلشرات الضارةل واملبيدات الزراعيلزيادة اإلنتاج  مسدةاخرتع األ (5)
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**************************************************************** 
 

  :مب تفسر: س 

 ؟  مسدة واملبيدات ألاإلنسان لع ااخرت( 1)
   . والقضاء على احلشرات الضارة الزراعىلزيادة اإلنتاج ج : 

 الطبيعية ؟  ساحات واسعة من الغابات واحلشائشملاإلنسان  ةزال( إ0)
      . إىل أراضى زراعيةج : لتحويلها 

 ( جناح اإلنسان فى زراعة احملاصيل الزراعية فى مناطق مل تكن مناسبة ؟ 0)
 . فى املناخ هتحكمج : ل 

 اطر والسدود؟  قنلاإلنسان ل ( إنشاء4)
 للتحكم فى الفيضانات ومياه األنهار .ج :  

**************************************************************** 
 
 : أمام العبارة اخلطأ ( ة ) ـالمـع امام العبارة الصحيحة و(  ة ) ـمع عالـض: 1س

 (           )    اخرتع االنسان االمسدة لزياة االنتاج الزراعى .  -1

 (         )        الزراعة.يعمل اغلب سكان املدن حبرفة  -2

 (          )  يظهر تاثري االنسان على البيئة عند استصالح االراضى الصحراوية .  -3

 ( )     يرتبط نشاط االنسان بنوع البيئة التى يعيش فيها . -4

  ( )     ل البحر . يعمل سكان البيئة الساحلية حبرفة الصيد واعما -5

 : أكمل :0س
 اخرتع االنسان .............................. للقضاء على احلشرات الضارة . -1

 يعمل سكان املناطق الزراعية حبرفة ................. -2

 يعد استصالح االراضى من اشكال تاثري ............................على ...................... -3

 اضظر االنسان يف بعض املناطق اىل ازالة مساحات واسعة من ................... لزراعتها . -4

 هناك عالقة بني االنسان و ............................... -5

 عرف كاًل من : 0س

 ............................................................................................................... البيئة : -1

 ..............................................................................................................:املبيدات  -2

 ...............................................................................................................االمسدة : -3



 من السكان . صحراء خالية أو شبة خاليةأغلب مساحة مصر   - 1

 فقط من مساحتها . ٪7 من سكان مصر فوق ٪92 يعيش أكثر من -2

الوادى والدلتا واملدن الساحلية ومدن القناة وبعض  من املناطق التى يتواجد بها السكان يف مصر -3
 احات .مناطق سيناء والو
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 .  للتخلص من اآلفات الزراعيةفى استخدام املبيدات احلشرية  التوسع ( 1)

 . تلويث الرتبة الزراعية والنبات( أدى استخدام املبيدات احلشرية إىل  2)

 . فى الرتع واملصارف الريتلويث مياه  ( أدى استخدام املبيدات احلشرية اىل 3)

 . مقتل الطيور صديقة الفالح مثل أبو قردانخدام املبيدات اىل ( أدى است4)

**************************************************************** 
 

 
 

 .  تلويث البيئة( أدى توسع الدولة فى إنشاء املصانع إىل 1)

 . تلوث اهلواء ونشر امللوثات ملسافات بعيدة( ساعد دخان املصانع على 2)

 (  والثروة السمكية باإلنسانمما أضر )  تلويث مياه الشربأدى إلقاء املصانع ملخلفاتها فى نهر النيل إىل  (3)

 فى املدن الصناعية بدرجة كبرية . االزدحام والتلوثزيادة اىل وسائل النقل فى املدن  أدى كثرة ( 4)

 . زيادة التلوث بصورة متزايدة وتدخني السجائر وغريها اىل املقاهي( أدى انتشار 5)

 . تلوث اهلواء بغاز الفريون( أدى  كثرة استخدام أجهزة التكييف اىل 6)

**************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

  :مب تفسر: س   

 فى استخدام املبيدات احلشرية ؟    املصري( توسع الفالح 1)
 عية .       ج : للتخلص من اآلفات الزرا

 ( مقتل الطيور صديقة الفالح مثل أبو قردان ؟  0)
 ج : بسبب توسع الفالح فى استخدام املبيدات احلشرية .     

 ( زيادة التلوث فى املدن الصناعية بدرجة كبرية ؟  0)
 ج : بسبب زيادة وسائل النقل فى املدن . 



 من امللوثات داخل املدن تسببها عوادم السيارات والدراجات النارية ) املوتوسيكالت ( . ٪ 62اكثر من  -
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 ( تلوث مياه الشرب ؟ 4)
 تها فى نهر النيل .ج : بسبب إلقاء املصانع ملخلفا

 ( للدولة دور فى تلوث اهلواء ؟ 7)
 ج : ألنها توسعت فى إنشاء املصانع التى ساعد دخانها على تلوث اهلواء ونشر امللوثات ملسافات بعيدة .

**************************************************************** 

 

 

 : أمام العبارة اخلطأ ( ة ) ـالمـع ة وامام العبارة الصحيح(  ة ) ـمع عالـض: 1س
 ( )      يظهر دور االنسان واضحا فى ظهور مشكالت البيئة .  -1

 ( االكثار من استخدام املبيدات احلشرية يؤدى اىل زيادة الثروة السمكية . )   -2

 ( )      يعترب طائر ابو قردان صديق الفالح .  -3

 )          (      اء . يؤدى دخان املصانع اىل تلوث امل -4

 )          (    جيب التقليل من استخدام اجهزة التكييف .  -5

 

 : أكمل :0س
 يؤدى االكثار من استخدام املبيدات احلشرية اىل تلوث .................... و ........................ -1

 ..... فى نهر النيل .تتلوث مياه الشرب نتيجة القاء خملفات ................... -2

 يستخدم الفالح االمسدة الكيماوية لزيادة ............................. -3

 أدى كثرة وسائل النقل فى املدن اىل زيادة ............................. و .......................... -4

 .................السبب األساسي فى ظهور مشكالت البيئة هو .................. -5

 

 اكتب ما تشري إليه العبارات التالية )اذكر املصطلح العلمي(:                            :  0س
 [      ]  مواد كيماوية تستخدم يف زيادة خصوبة الرتبة.                -1

 [  ] مواد كيماوية تستخدم يف القضاء على احلشرات الضارة.      -2

 [   ]  يل األراضي الصحراوية إىل أراضي زراعية.     عملية حتو -3

 [  ]  طيور تساعد الفالح يف تنقية الرتبة من احلشرات.          -4

 [    ]  ما ينتج عن املصانع من مواد كيماوية تلقي بها يف املياه.  -5
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 مقدمة : 

 . لبيئةملشكالت ا للتصديمعظم دول العامل هناك جهود كبرية فى  (1)

  الدولية.املنظمات الدولية التابعة لألمم املتحدة واهليئات بها تقوم هناك جهود ضخمة  (2)

**************************************************************** 

 

 
 

 . وتعمل على حتسينها بالبيئة تهتم) علل ( 122١البيئة عام الدولة لشئون وزارة الدولة  أنشأت (1)

 . التخلص من خملفات املصانع فى مياه نهر النيلعمليات الدولة جرمت  (2)

من  أول حمطة لتوليد الكهرباءفبدأت يف انشاء  مصادر الطاقة النظيفةعلى استخدام الدولة  شجعت (3)

لتوليد الكهرباء من  أول حمطةوجارى التخطيط إلنشاء  البحر األمحرعلى  منطقة الزعفرانةيف  الرياح
 . الشمس

 .باحملميات الطبيعية اهتمت (4)

**************************************************************** 

    مفاهيم هامة 

 احملمية الطبيعية
 هى مناطق تقوم الدولة حبمايتها حفاظًا عليها من التدهور مثل :  -

بأسوان ، حممية  العالقيادى مية و، حمحممية رأس حممد جبنوب سيناء ) 
 وادى الريان بالفيوم  (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مب تفسر: س   

 ؟  1995البيئة عام شئون وزارة ل ( إنشاء الدولة1) 
      . وتعمل على حتسينها بالبيئة ج : لتهتم  

 ( اهتمام الدولة باحملميات الطبيعية ؟   0) 
 .رورى محايتهاج : ألنها ختشى تدهورها فكان من الض 



 .من مساحة مصر  12متثل حنو  حممية 05يوجد يف مصر حواىل  -1
حممية يف  16ط  إلنشاء أكثر من تسعى الدولة اىل زيادة عدد احملميات الطبيعية ولذلك خت -0

 مناطق خمتلفة .
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 مفهومها                                                 الكلمة         

من مساحة الكرة  ٪91تغطى حنو   واليتيقصد بها مجيع احمليطات والبحار والبحريات  مسطحات مائية

 . األرضية

  .قصد بها الغابات واحلشائش ونباتات الصحارى التى تنمو على سطح األرض ي نباتيغطاء 

طيور صديقة 
 الفالح

ومن أشهرها طائر أبو تلك الطيور التى تساعد الفالح فى تنقية الرتبة من احلشرات 

 .قردان 

 تلك املخلفات التى تنتج عن الصناعات املختلفة ) بقايا الصناعات( . خملفات املصانع

مثل الزراعية  األراضيبناء ضخم الغرض منه حجز املياه أمامه الستخدامها فى رى  رةـطـنـق

 . القناطر اخلريية 

بناء ضخم على أى جمرى مائى يستخدم فى حجز املياه الزائدة أمامه الستخدامها عند  دــــــــــس

 .مثل السد العاىل احلاجة 

 

**************************************************************** 

 
 

 ذكر سببًا واحدًا(:   أالسؤال األول : مب تفسر)
 إنشاء الدولة وزارة الدولة لشئون البيئة.  -1

............................................................................................................................ 

 لة بإنشاء احملميات الطبيعية.اهتمام الدو -2
............................................................................................................................ 

 تشجع الدولة استخدام الطاقة النظيفة. -3
............................................................................................................................ 

 

 السؤال الثاني : أكمل : 
 م. ................أنشئت وزارة الدولة لشئون البيئة عام  -1
 ....................تشجع الدولة حاليا على استخدام مصادر الطاقة  -2
 ..................رباء من ختطط الدولة إلنشاء أول حمطة لتوليد الكه -3
 يف منطقة الزعفرانة................  بدأت الدولة يف إنشاء أول حمطة لتوليد الكهرباء من -4
 ............. و .............من مصادر الطاقة النظيفة طاقة  -5
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 : عبارة اخلطأأمام ال ( ة ) ـالمـع امام العبارة الصحيحة و(  ة ) ـمع عالـضالسؤال الثالث : 
 ( )  النيل.                 هجرمت الدولة إلقاء خملفات املصانع يف ميا -1
 ( )  التوسع يف بناء املصانع يف املناطق الزراعية له أثر اجيابي.       -2
 ( ) التوسع يف استخدام أجهزة التكييف له أثر اجيابي يف حياة اإلنسان.  -3
 (      )  له تأثري ضار على اإلنسان واألمساك.       والرتع نهاراأل هتلوث ميا -4
 

 تشري إليه العبارات التالية )اذكر املصطلح العلمي(:  السؤال الرابع : اكتب ما
 [   ]         م لتعمل على حتسني البيئة.                     1779أنشئت عام  -1
 [              ]  مبنطقة الزعفرانة. حمطة الطاقة النظيفة وأقامت هلا مصر مصادر تعترب -2
 [               ]        مناطق طبيعية واسعة حتافظ على النباتات واحليوانات النادرة.     -3
 [   ]          % من الكرة األرضية91وتغطي  واألنهار مجيع احمليطات والبحار -4
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 : أمام العبارة اخلطأ ( ة ) ـالمـع لعبارة الصحيحة وامام ا(  ة ) ـمع عالـض :1س
 (   )        يرتبط نشاط السكان بنوع البيئة التى يعيشون فيها .  -1

 (   )   التوسع فى استخدام االمسدة الكيماوية من االثار االجيابية .  -2

 (   )     مبحافظة الفيوم .  العالقيتوجد حممية وادى  -3

 (   )   م .  1779لة وزارة تهتم بشئون البيئة عام انشات الدو -4

 (   )   الزراعية.ملشكالت البيئة  للتصديتبذل الدولة جهودًا كبرية  -5

 : أكمل :0س
 فى ظهور مشكالت البيئة هو .......................... األساسيالسبب  -1

 من الطيور صديقة الفالح ........................ -2

 ............................حبرفة.غلب سكان املناطق الزراعية أمييل  -3

  الزراعية. اآلفاتاخرتع االنسان ................... للقضاء على  -4

 انشا االنسان ......................... و ............................للتحكم يف مياه الفيضانات . -5

 ة من العبارات االتية :اليه كل عبار ما تشري: اكتب 0س
 [               ]                                          من اشياء فوق االرض او حتتها . باإلنسان طما حييكل  -1

 [   ]     التدهور.يتها حفاظًا عليها من حبما مناطق تقوم الدولة -2

 [   ]   ح االرض .الغابات واحلشائش والنباتات الصحراوية التى تنمو على سط -3

 [   ]      سيناء.طبيعية توجد مبحافظة جنوب  حممية -4

 [   ]  من مساحة الكرة االرضية . ٪ 91مجيع احمليطات والبحار والبحريات وتغطى  -5

 : اذكر :4س
 كيف يؤثر االنسان على البيئة ؟ -1

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 على البيئة الزراعية . لإلنسانأهم االثار السلبية  -2

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 : مب تفسر :7س 
 ياه فى مصر .تلوث امل -1

............................................................................................................................ 

 انشاء الدولة للمحميات الطبيعية . -2

............................................................................................................................ 

 تشجيع الدولة على استخدام مصادر الطاقة النظيفة . -3

............................................................................................................................ 

      الكيماوية .وللمبيدات  لألمسدةاخرتاع االنسان   -4

........................................................................................................................... 
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 سـاعـد تـوحـيـد مـصـر عـلـى إقـامـة نـظـام حـكـم أدى إلـى  : 
  البالد.استقرار                    

  وحدتها.فاظ على احل                        

 القوانني. حرتامحفظ النظام وا  

**************************************************************** 

 
 
 
 

   
 

  له على األرضابن اإل . 

  . احلاكم الفعلى الذى ترتكز فى يده كل السلطات 

              مسئولياته :  -
 شئون البالد والدفاع عنها . إدارة (1)

 حتقيق العدالة بني الناس واحلفاظ على حقوقهم . (2)

 . بناء املعابد إلقامة الشعائر الدينية (3)

**************************************************************** 

 
 

              مسئولياته : أهم  -
 

   ى إدارة شئون البالدالفرعون ) امللك ( ليساعده فيعينه . 

  يرأس احلكومة املركزية . 

 أهم صفاته (  ر ـوزيـى الـرها فـوافـب تـواجـروط الـشـال ( : 
 . اخلربة (3)          .                             احلكمة (2)        .                                           العدل (1)       

 . األمانة (6)   حسن تصريف األمور .             (5)   ة الطيبة .                                 السري (4)      

**************************************************************** 

 
 
 
 
 
 

 

: فى حفل تنصيب الوزير كان يتلقى التوجيهات التالية

 .عامل باملساواة الرجل الذى تعرفه ، والرجل الذى ال تعرفه ، والرجل القريب منك ، والرجل البعيد عنك  -1
 ه اهتمامك لعمال الشخص .ال تفرق بني اخلاصة والعامة ولكن وج -0
كن عاداًل يكن لك البقاء يف األرض ، كف دمع الباكى ، ال تغتصب مال األرملة ، ال جترد ولذا من مرياث ابيه ، ال  -0

 كبريًا عن رتبته ، ال تظلم احدًا ، فذلك لن يفيدك . موظفاتنزل 
 .اجعل عقابك الضرب أو السجن ، بهذا حتفظ النظام بالبلد  -4
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  مثل) الوزارات حاليًا (رؤساء اإلدارات تتكون من  : 
 الزراعة.آلن وزارة يقابلها ا الـزراعـة:إدارة ( 1)

 .الصناعةيقابلها اآلن وزارة  الـصـنـاعـة:إدارة ( 0)                                              

 .....وهكذا  .التجارةيقابلها اآلن وزارة  الـتـجـارة:إدارة ( 0)                                                 

**************************************************************** 

 
 

 

 :  هممسئولياتأهم  -

 ( تقديم اخلدمات ألبناء اإلقليم .    3)         اإلقليم .     حفظ األمن فى ( 2)                 اإلقليم.إدارة شئون ( 1)

 

 

 

 

            

                          

   

**************************************************************** 
 
 

  وتسليحهامللوك باجليش  اهتمبعد توحيد البالد. 
    : ه مسئوليات -
 واستقرارها.محاية البالد واحلفاظ على وحدتها وأمنها ( 1)

 . الدفاع عن البالد ضد املعتدين( 2)

  ًأشهر معارك اجليش قدميا  :        

 سوس .( طرد امللك ) أمحس ( للهك1) 

 . فى معركة جمدو( حتتمس الثالث ) انتصار امللك ( 2)

   . على احليثيني فى معركة قادش( رمسيس الثانى ) انتصار امللك  (3)

 

  ًمن اسلحة اجليش قدميا : 

 أسلحة الجيش حديًثا أسلحة الجيش قديًما

  –الـرمـح   –ام ـهـسـال  – الـخـنـجـر –ف ـيـسـال
 الـعـجـالت الـحـربـيـة .

 – الـدبـابـات –الـصـواريـخ – ـعـيـةاملـدف –ادق ـنـبـال  
 الـغـواصـات. –الـسـفـن – الـطـائـرات



  واملدن.تكونت األقاليم من جمموعة من القرى  -1
 تكونت مملكة الشمال . البحري الوجهمن احتاد أقاليم  -0
  من احتاد أقاليم الوجه القبلي تكونت مملكة اجلنوب  -0
 . جنح امللك مينا يف توحيد اململكتني وأقام أول حكومة مركزية -4
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 : مب تفسر: س   
 ( مل تكن حياة الفرعون حياة مخول ورفاهية ؟   1)

     .   ج : ألنه كان يدير شئون البالد ويدافع عنها وحيقق العدالة وحيافظ على حقوق الناس ويبنى املعابد

 ( اهتمام ملوك مصر القدمية بتكوين جيش قوى ؟      0)
 ج : حلماية البالد والدفاع عن وحدتها وأمنها وصد املعتدين .         

 ؟بناء املعابد ( اهتمام الفرعون 0)
 . إلقامة الشعائر الدينيةج : 

 ( قيام الفرعون بتعيني الوزير ؟4)
 . ليساعده فى إدارة شئون البالدج : 

**************************************************************** 
 

 

 سببًا واحدًا(:    أذكر: مب تفسر) 1س
 ق.م  3233إقامة نظام حكم مستقر بعد عام  -1

............................................................................................................................ 

 أهمية عمل الفرعون )امللك( يف مصر. -2

............................................................................................................................ 

 اختاذ الفرعون وزيرًا له يف حكم مصر. -3

............................................................................................................................ 

 أهمية عمل حكام األقاليم يف مصر قدميًا.  -4
............................................................................................................................ 

 اهتمام ملوك مصر القدمية بتكوين جيش قوي.   -5
............................................................................................................................ 

 : أكمل :   0س
 هو احلاكم الفعلي يف مصر القدمية.  ...................كان  -1
 إلقامة الشعائر الدينية. ...................ات الفرعون بناء من مسئولي -2
 يساعد الفرعون يف إدارة شئون البالد............... كان  -3
 ....................كان الوزير يف مصر القدمية يرأس احلكومة  -4

 مات املركزية.واحلكو....... ..........مديرو.القدمية جمموعة من  يف مصر كان يعاون الوزير -5

 حاليًا............................. يقابل منصب الفرعون قدميًا  -6

 حاليًا.............. منصب.يقابل منصب حاكم اإلقليم يف مصر قدميًا  -9

 اذكر مسئولية واحدة لكل من :: 0س
 ..............................................: ...............................................................الفرعون  -1

 ............................................................................................................... الوزير : -2

 ....................................................................................................... حكام االقاليم : -3

 ............................................................................................................... يش :اجل -4
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   قدميًا:العبادة 
 . خاص بهمعبود  وإقليمكان لكل قرية ومدينة  (1)

 عبد  وبعضهم  – عبد الصقربعضهم ف  الطبيعةالطيور و من معبودهم  ( اختذ املصريون القدماء2)
 . البقرة

 (  آمون –رع  –أوزيريس ) مثل  اآلهلة يونثم عبد املصر (2)
 القرابني.هلم  اويقدمواآلهلة هذه  ليعبدوا( علل )  اآلهلة هلذه الضخمة دالقدماء املعاباملصريون  ( أقام4)

 .   اآلهلةه ة هذعلى خدم الكهنة قام ( 5)

وأحدث بذلك أول  ( قرص الشمسـ ) بله واحد رمز له إ ةلعباد( الرابع ) أخناتون  امنحتبامللك دعا  (3)

 . له واحد (إ) عبادة  نادى بالتوحيدفى التاريخ وأول من  ثورة دينية

**************************************************************** 

 البعث واخللود ( :القدماء د املصريون ااعتق ( 
 

 الطعام لذلك وضعوا مع امليت  حياة اخللودبعد املوت ليعيش  يبعثاإلنسان  أن اعتقد املصريون القدماء
 . مرة أخرى الروح لهعندما تعود فى حياته وقد حيتاج هلا فى قربه يستخدمها التى كان  واألدوات

 موتاهم ابد لدفنواملع ببناء القبورهتم املصريون القدماء ا . 

 ــب يـون الـقـدمـاءرـصـر املـهـتـاش  :   

 لتعود إليها الروح مرة ثانية . ) علل ( جثث موتاهم حتني ( 1)    

 إلقامة الشعائر ) الطقوس ( الدينية بها . ) علل ( املعابد اءبن( 0)   

  فيجازى فى الدنيا   ما فعلهليسأل امليت ع ) علل (  احلساب بعد املوتاعتقد املصرى القديم فى

 صاحب العمل الطيب ويعاقب املسئ .

**************************************************************** 

  مفاهيم هامة 

 وكانتفيها املصريون القدماء  وقد برعحفظ اجلسد سليمًا لفرتات طويلة  هو - التحني 

 ارهم.أسرمن  ًاسر

 املوت.بأن اإلنسان سوف حييا بعد  ديينهو اعتقاد  - البعث

 بدية .بان اإلنسان سوف يعيش حياه أ هو اعتقاد ديين - اخللود
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 : مب تفسر: س   
 ( تعدد اآلهلة واملعبودات فى مصر القدمية ؟      1)

           ج : بسبب انقسام مصر إىل عدة أقاليم ومدن وقرى ولكل منها معبود .

 ( قيام امللك أمنحتب الرابع بالثورة الدينية ؟        0)
 ج : بسبب رفضه لتعدد اآلهلة واجتاهه إىل عبادة إله واحد ) آتون ( .                

 ( ال تزال بعض أجساد الفراعنة حمتفظة مبظهره حتى اليوم ؟  0)
 ج : بسبب نبوغ املصريني القدماء فى فن التحنيط .    

 
 

**************************************************************** 

 
 : أمام العبارة اخلطأ ( ة ) ـالمـع امام العبارة الصحيحة و(  ة ) ـمع عالـض :1س

 (  )    سليمًا.التحنيط هو عملية يقصد بها حفظ اجلسد  -1

 (  )    موتاهم.اهتم املصريون القدماء ببناء املتاحف لدفن  -2

 (  )  يعترب امللك حتتمس الثالث اول من دعا اىل عبادة اله واحد .  -3

 (  )    اعتقد املصريون القدماء فى البعث واخللود .  -4

 (  )   اختذ املصريون القدماء من الطيور والطبيعة اهله هلم .  -5

 : اكمل :0س
 ......... و ................................من اآلهلة التى عبدها املصريون القدماء ...................... -1

 يعرف خدمة اآلهلة باسم ......................................... -2

 اول من دعا اىل عبادة اله واحد هو امللك ....................................... -3

 ....................... فى قرب امليت .اهتم املصريون القدماء بوضع .......................... و ... -4

 اهتم املصريون لبقدماء ببناء القبور واملعابد بغرض ............................. -5

 : مب تفسر :0س
 اهتمام املصريون القدماء ببناء القبور واملعابد . -1

............................................................................................................................ 

 يعترب امللك امنحتب الرابع صاحب اول ثورة دينية فى التاريخ . -2

............................................................................................................................ 

 لطعام واالدوات مع امليت فى قربه .ون القدماء بوضع ااهتم املصري -3

............................................................................................................................ 

 اهتمام املصريني القدماء بتحنيط موتاهم . -4

............................................................................................................................ 

 عرف كاًل من :: 4س
 ..........................................................................................................بعث : ....... -1

 ...........................................................................................................خلود : ..... -2

 ..........................................................................................................حتنيط : .... -3
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   األسرة املصرية القدمية: 
 

 

  :ل ـيـنـاف الـفـى ضـلـا عـًمـديـرى قـصـان املـسـرار اإلنـقـتـع اسـم -

  ( . تعد النواة األوىل لبناء اجملتمع) التى  كون األسرة( 1)

 .لتوافره يف ذلك الوقت   ) علل ( (طمى النيل  ) الطوب اللنببنى املساكن من ( 2)

   قديمال اجملتمع املصرى فىاملرأة : 
 . كأم وكملكةتمع املصرى قدمياا باملرأة اهتم اجمل( 1)

 فى العامل ينظم عالقة املرأة بأسرتها وجمتمعها . أول تشريع قانونىمصر صاحبة  (2)

 . ( القضاء –الطب  –الكتابة  –الزراعة ) خمتلف اجملاالت مثل  يف مصر القدمية يف ملرأة عملت ا (3)

 

   ا
ً
 :أعمال األسرة الفرعونية قدمي

 
 

 :  يعمل فى حقله طوال اليوم يزرع:   ) الـفـالح املـصـرى الـقـديـم (ألب ا (1)

لصناعة اخلبز :  القمح والشعري     لصناعة املالبس : الكتان . 

 . تقوم بأعمال الغزل والنسيج وغزل الكتان         فى معظم األعمالتتعاون مع زوجها  : األم  (0)

 . عابد ليتعلموايذهبون إىل امل :ال ـفـاألط( 0)

   صفات األسرة املصرية القدمية: 
 

 ( . نتيجة حرص املصريني قدمًيا على املساواة ونشر العدل والطمأنينة بني الناس) مان االستقرار واأل( 1)

 . التماسك األسرى( 2)

  . احلفاظ على العادات والتقاليد( 3)

**************************************************************** 

  أمثلة عن األدوار العظيمة للمرأة فى التاريخ القديم: 
 

 

 امللكة حتشبسوت :  (1)
 مصر . حكم هاتوليأثناء فى خمتلف اجملاالت عملت على استقرار البالد ونهضتها  ♣

                             . فى إدارة البالدوحيويتها عظيمة تدل على نشاطها  رًاتركت آثا ♣

 :   ياح حتب ) أم أمحس (أامللكة  (0)
 على حرب اهلكسوس وحترير البالد . زوجها وولداها ) كامس وأمحس (قامت بتشجيع   ♣

 . من أجل الوطن الوالء واالنتماء واملسئولية والتضحية الغاليةحتب على  أياحيدل موقف  ♣
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**************************************************************** 
   القدماء:أعياد املصريون 
 

 ـنـهـا : رة مـيـثـاد كـيـاء أعـدمـقـن الـيـريـصـمـلـان لـك* 
 . عيد شم النسيم (4).        عيد احلصاد (3)        . عيد الفيضان (2)      .   عيد ميالد امللك ) الفرعون ( (1)

**************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************** 
 

 : مب تفسر: س   
         القديم مكانة مهمة ؟ املصري( احتلت املرأة فى اجملتمع 1)

 ج : ألنها حصلت على الكثري من احلقوق وقامت بالكثري من األعمال . 

 تعددت األعياد واملناسبات فى مصر القدمية ؟           (0)
 ج : ألنه كان هناك أعياد دينية وأعياد اجتماعية وأعياد سياسية كما كثرت االحتفاالت .            

 القديم بزراعة القمح والشعري ؟     املصري( اهتمام 0)
 . لصناعة اخلبزج : 

      ؟ القديم بزراعة الكتان املصري( اهتمام 4)
 . لصناعة املالبسج : 



 : املرأة اليومالدولة ب اهتمام* 
 . فرص العمل للمرأة فى خمتلف القطاعات إتاحةحترص الدولة على  (1)

 . بوظائف القضاء فى الفرتة األخريةاملرأة  التحقت (2)

 . فى اجملالس احمللية والتشريعيةوخوض االنتخابات للمرأة الرتشيح  أتيح (3)

 
 

افرحى  أي( الشعبية الشهرية ) وحوى ياوحوى اياحا  باألغنيةحتب  خلد التاريخ الزوجة واألم اياح -
 يااياح ابنك عاد منتصرا . 

 



والع امل بتعام د    س نوياا وذل ك ليحتفل وا م ع مص ر       بأس وان لنوبة السياح على زيارة ا آالفحيرص  (1) 

 . لى العرشع عيد ميالده ويوم جلوسهالشمس على وجه امللك رمسيس الثانى فى يوم 

بع ض األلع اب    ةارس  ممو التس لية و الزين ة ول بس احلري ر واحلل ى بأنواعه ا     القديم ب املصرياهتم  (2)

 . الرياضية

  :دورك فى احملافظة على آثار بالدك   (3) 
 . معاملة السائح معاملة حسنة (ب)                       .نشر الوعى للمحافظة على آثارنا (أ)         
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      واألمان ؟االستقرار باألسرة املصرية القدمية  ( اتسمت7)
 .  نتيجة حرص املصريني قدمياا على املساواة ونشر العدل والطمأنينة بني الناسج : 

 ؟  السياح على زيارة األقصر سنوًيا آالفحيرص ( 6)
ي وم عي د م يالده     يف الث اني شمس عل ى وج ه املل ك رمس يس     والعامل بتعامد ال وذلك ليحتفلوا مع مصرج : 

 .  على العرش وتقوم وسائل اإلعالم بنقل هذا احلدث ويوم جلوسه

**************************************************************** 

 
 : أمام العبارة اخلطأ ( ة ) ـالمـع امام العبارة الصحيحة و(  ة ) ـمع عالـض :1س

 ( )    بنى املصري القديم مسكنه من احلجارة .                        -1

 ( )    .                        مهمالكان دور املرأة يف مصر القدمية  -2

 ( )  تعد مصر صاحبة أول تشريع قانوني ينظم عالقة املرأة بأسرتها. -3

 ( )              أحب املصريون القدماء كثري من األلعاب الرياضية    -4

 ( )   كان األطفال يف مصر القدمية يذهبون للمدارس ليتعلموا.         -5

 ( )    وصلت املرأة يف مصر قدميًا إىل عرش البالد.                           -6

 : أكمل :0س
 ..........من اهم اعياد املصريني القدماء .............................. و ....................... -1

 االت التى عملت بها املراة يف مصر القدمية ................... و ........................من اجمل -2

 النواة االوىل يف اجملتمع هى ........................... -3

 .......ك  .......................... و .................. باملرأةالقديم  املصرياهتم اجملتمع  -4

 ................... و .................... يوميتتعامد الشمس على وجه متثال امللك رمسيس يف  -5

 : مب تفسر :0س
 بناء املصرى القديم مساكنه من الطوب اللنب . -1

............................................................................................................................ 

 يف خمتلف اجملاالت . للمرأةاملصرى القديم فرص العمل  اجملتمعاتاح  -2

............................................................................................................................ 

 . اعتزاز املصريون بامللكة حتشبسوت -3

............................................................................................................................ 

 ضربت امللكة اياح حتب املثل يف الوالء واالنتماء والقدوة احلسنة . -4

............................................................................................................................ 

 نعمت االسرة املصرية قدميًا باالستقرار واالمان والتماسك االسرى . -5

............................................................................................................................ 

 



 

  
42 

 

 

 

   

 

  ألنه ساعد على  ) اذكر السبب (فى قيام احلضارة املصرية القدمية   الرئيسيكان نهر النيل هو السبب

 استقرار االنسان وعمله بالزراعة 

الل املياه فى الزراعةغاستسن حل ) علل ( السدودالقديم  املصري  أقام . 

 وغريها  اخلضرواتوة الفاكهوالكتان والشعري والقمح  القديم  املصري زرع . 

  فصل الزراعة   –فصل الفيضان ) : هى  فصول  ثالثة  السنة الزراعية إىلالقديم  املصريقسم–  
 ( . فصل احلصاد

   تعامل املصرى القديم مع نهر النيل:  

 

 . احتفل بنهر النيل سنوياا (2)       على نظافته . املصريحافظ ( 1)

 

   

 

 

 

 
 

**************************************************************** 
 

 
 

 مـديـقـال املصريان ـسـع اإلنـنـص :  
 واحلديد.الربونز و النحاس مثل:املعادن  م صنعها منث من احلجر :أدواتـه (1)

  . من الفخار : األواني (0)

 . حجار الكرميةمن املعادن النفيسة واأل :ة ـنـزيـى والـلـحـال (0)

  اخلشب.من  والـسـفـن:ت ـيـوابـتـال( 4)

  ظهر ذوق وفن وبراعة الصناع املصريني فيما صنعوه والدليل على ذلك دقة صناعة جمموعات حلى 
 التى مازالت تدهش وجتذب السياح من كل أحناء العامل .(توت غنخ آمون )

**************************************************************** 
 

         

 . حركة البيع والشراءهى  تعريف التجارة : -

  إىل أن ظهرت العملة(  سلعة بسلعة أخرى مبادلة)  طريق املقايضة كانت تتم عن ًا :قدميالتجارة  -

 ) النقود ( .  



 يتعرض نهر النيل يف الوقت احلاضر للعديد من مظاهر التلوث ومن واجبنا احملافظة علية من التلوث. -
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 : اىل نوعنيتنقسم التجارة :التجارة  نواعأ -

  ***************************************************************                                  
 

 

 .هو اجتماع الناس على عبادة إله واحد فى مقابل تعدد اآلهلة  دتوحي

  .هى اجملالس التى تتوىل وضع القوانني مثل جملس الشعب فى مصر  جمالس تشريعية

 تبادل املنتجات بالبيع أو الشراء داخل حدود الدولة . جتارة داخلية

 الدولة .تبادل املنتجات بالبيع أو الشراء خارج حدود  جتارة خارجية

***************************************************************    
 

 : مب تفسر: س 
       ( ضرورة احملافظة على نهر النيل ؟    1)

    وللمصريني.ألنه شريان احلياة ومصدر اخلري ملصر  ج:

      ( بدأت العمليات التجارية فى مصر القدمية عن طريق املقايضة ؟       0)

 القديم مل يكن فى ذلك الوقت قد عرف العملة .               املصريج : ألن 

**************************************************************** 

 
 أكمل :   :1س

 يف صناعة التوابيت والسفن. ...................استخدم املصري القديم  -1

 حلسن استغالل نهر النيل يف الزراعة. .................أقام املصريون القدماء  -2

 ...................العامل الرئيسي يف قيام احلضارة املصرية القدمية هو  -3

 حاليًا. ...................أقامت مصر عالقات جتارية مع فينيقيا وهي  -4

 هى حركة البيع والشراء داخل القرى -

 . داخل الدولةواملدن واألقاليم 

 انت وسائل النقل عند املصرينيك -

 . الدواب والسفنالقدماء     

 . مصر و الدول األخرىبني  هى حركة البيع والشراء -

 (لبنان حالًيا  )فينيقيا قامت مصر بتجارة خارجية مع   -
 . والنوبة والسودان ( الصومال) وبالد بونت

 : كانت السفن حتمل بضائع مصرية مثل  -

 . والزيوتباخلشب والعاج وتعود (  الشعري –القمح )  
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 شراء يف مصر قدميًا.كوسيلة للبيع وال ..................قبل معرفة العملة استخدمت  -5

 فصول. ......................قسم املصريون القدماء السنة الزراعية إىل  -6

                              تشري إليه العبارات التالية )اذكر املصطلح العلمي(:   اكتب ما:0س

 [   ]  .         اآلهلةاجتماع الناس على عبادة إله واحد ورفض تعدد  -1

 [   ]  اجمللس اليت تتوىل وضع القوانني مثل جملس الشعب يف مصر. -2

 [   ]  تبادل املنتجات بالبيع أو الشراء داخل حدود الدولة.              -3

 [   ]  تبادل املنتجات بالبيع أو الشراء خارج حدود الدولة.             -4

 [   ]             عملية حفظ جثث املوتى سليمة لفرتات طويلة.        -5

 : أمام العبارة اخلطأ ( ة ) ـالمـع امام العبارة الصحيحة و(  ة ) ـمع عالـض :0س
 ( )     التجارة اخلارجية يقصد بها عملية الشراء بني القرى واملدن .  -1

 ( )   استعان املزارع املصرى قدميا مبزارعني من دول اخرى لزراعة االرض .  -2

 ( )      ريون اخلشب والبخور والعاج . استورد املص -3

 ( )    يقبل السياح من كل احناء العامل ملشاهدة اثار توت غنخ امون .  -4

 (  )     من النحاس .  األوانيصنع املصرى القديم  -5

 : مب تفسر :4س
 . اوفينيقياقامة عالقات قدميا بني مصر وبالد بونت  -1

............................................................................................................................ 

 اهتم املصرى قدميا بناء السدود . -2

............................................................................................................................ 

 اهتمام املصرى قدميا بنظافة نهر النيل واحلفاظ عليه . -3

............................................................................................................................ 

 مازالت اثار توت غنخ امون تدهش وجتذب السياح حتى االن . -4

............................................................................................................................ 

**************************************************************** 
  

 : أمام العبارة اخلطأ ( ة ) ـالمـع امام العبارة الصحيحة و(  ة ) ـمع عالـض :1س
 (  )       ح امللك مينا فى اقامة اول حكومة مركزية فى مصر . جن -1

 (  )  الشعائر الدينية من مسئوليات الوزير فى مصر القدمية .  إلقامةبناء املعابد  -2

 (  )   اعتقد املصريون القدماء بان االنسان سوف يبعث بعد املوت .  -3

 (  )    واحد .  يعترب امللك زوسر هو اول من دعا اىل عبادة اله -4
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 (  )      موتاهم.اهتم املصريون القدماء ببناء املتاحف لدفن  -5

 : اكمل :0س
 هلة فى مصر القدمية باسم ..........................عرف خدمة اآل -1

 هلة التى احتفل بها املصريون القدماء .......................... و .......................من اآل -2

 من االعياد التى احتفل بها املصريون القدماء ...................... و .................. -3

 من احملاصيل التى زرعها املصرى القديم  ......................... و ...................... -4
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