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وٍّب  كهعخ اٌؾواهح رمً ط ٤ْ .  ّشرفؼخ فٟ إٌّبهك اٌّذاس٠خ اٌؾبسح ِضً عجً و١ٕ١بلُّ اٌغجبي اٌ رغطٟ اٌضٍٛط -3
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 ثبػزذاي ؽشاسرٙب ف١فب ٚثذفئٙب ؽزبء ؟ رز١ّض إٌّبهك اٌمش٠جخ ِٓ اٌّغطؾبد اٌّبئ١خ -:
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 .ط / ٨ْ اٌغطبء إٌجبرٟ ٠ّٕغ اّؼخ اٌٌّْ ػٓ إٌٛٛي ِجبّوح ٥ٌهٗ . رمً اٌؾشاسح فٟ االِبوٓ اٌّضسٚػخ -;

 ٕٚٛي أّؼخ اٌٌّْ ٥ٌهٗ  ٠ّٕغ ٞ . ط ثَجت اٌغطبء إٌجبرٟ اٌن أخفبك اٌؾشاسح فٟ اٌغبثبد->
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 ط/ ٌملِٚٙب ِٓ عٙبد ألً ؽواهح .    رؼًّ اٌش٠بػ اٌزغبس٠خ ػٍٟ رٍط١ف دسعخ اٌؾشاسح -1

ّّب٨ ٚعٕٛثب ِزغٙخ اٌٟ اٌلائور١ٓ اٌمطج١ز١ٓ ٚرؼًّ ػٍٟ  31رٙت ِٓ كائورٟ اٌؼوٗ  / ط  رؼًّ اٌش٠بػ اٌؼىغ١خ ػٍٟ اٌزذفئخ -1

 اٌزلفئخ .
ط / ٌزغبٚه َِبؽبد وج١وح ِٓ ا١ٌبثٌ ٌَّبؽبد وج١وح ِٓ ا١ٌّبٖ ٚوً ِّٕٙب ٠قزٍف فٟ  ؟ ٛع١ّخؽذٚس اٌش٠بػ اٌّ -2

 . ا٤فوٜكهعخ اٌؾواهح ػٓ 

 ا١ٌبثٌ  اٌّبء اٌٟ رٙت ِٓ ٤ٔٙب/ ط  ِّطشح ف١ف١خ  ّٛع١ّخاٌاٌش٠بػ  -76

 ط/ ٤ٔٙب رٙت ِٓ ا١ٌبثٌ اٌٟ اٌّبء    اٌش٠بػ اٌّٛع١ّخ اٌؾز٠ٛخ س٠بػ عبفخ -77

 اٌّزغبٚه٠ٓ اصٕبء إٌٙبه ٚا١ًٌٍ ط ثَجت افز٩ف اٌؾواهح ػٍٟ ا١ٌبثٌ ٚاٌّبء .  ؽذٚس ٔغ١ُ اٌجش ٚاٌجؾش  -78

ط ثَجت ٕؼٛك ثقبه اٌّبء ٌطجمبد اٌغٛ اٌؼ١ٍب ٠جوك اٌٙٛاء ٠ٚزىبصف ٠َٚمٜ ػٍٟ ّىً  ؟ؽذٚس اٌّطش اٌزقبػذٞ   -79

 ِطو غي٠و ثبٌّٕطمخ ا٨ٍزٛائ١خ .

ف١جوك اٌٙٛاء  ٤ػٍٟط / ثَجت إطلاَ اٌو٠بػ اٌّؾٍّخ ثجقبه اٌّبء ثبٌغجبي فزٖؼل    ؟ ؽذٚس اٌّطش اٌزنبس٠غٟ -:7

 ف١زىبصف ثقبه اٌّبء ٠َٚمٜ ػٍٟ ّىً ِطو .

ِؾٍّخ ثجقبه اٌّبء . ط ثَجت رمبثً وزً ٘ٛائ١خ ثبهكح ِغ أفوٞ كف١ئخ ؽذٚس األِطبس اإلػقبس٠خ غشة أٚسثب  – ;7

 ٠َمٜ ػٍٟ ّىً ِطو ٠ٖؾجٗ هػل ٚثوق .ف١ٖؼل اٌٙٛاء اٌَبفٓ ٤ػٍٟ ف١زىبصف ٚ

ٌز١ًَٙ كهاٍخ إٌّبؿ  ؽ١ش فٍك هللا ِٕبؿ ا٨هٗ ِزٕٛػب ِٚقزٍفب ِٓ ِىبْ ٢فو ط/ لغُ اٌؼٍّبء االسك اٌٟ الب١ٌُ ِٕبخ١خ ؟ ->7

 ِٚٓ ٚلذ ٢فو ؽزٟ رزٕٛع اّىبي اٌؾ١بح ػٍٟ ٍطؼ ا٨هٗ .

 . ٌٍو٠بػ ا١ٌٍّّٛخ ا١ٌٖف١خ اٌّّطوحٌزؼوٙٗ  ط / عمٛه االِطبس ف١فب ػٍٟ االل١ٍُ اٌّٛعّٟ -71

ط / ٌٛلٛػٗ ػٕل اٌلائوح   ٠ز١ّض االل١ٍُ االعزٛائٟ ٚؽجٗ االعزٛائٟ ثبسرفبع اٌؾشاسح ٚاٌّطش هٛي اٌؼبَ -71

 ا٨ٍزٛائ١خ 

  / ٨ْ اٌّلٞ اٌؾواهٞ إٌَٛٞ وج١و .ط   اسرفبع اٌؾشاسح ف١فب ٚأخفبمٙب ؽزبء فٟ االل١ٍُ اٌقؾشاٚٞ اٌؾبس -72

  ٌٛلٛػٗ فٟ ٔطبق اٌو٠بػ اٌؼى١َخ اٌغوث١خط/   غشة أٚسثبه االِطبس هٛي اٌؼبَ ػٍٝ ال١ٍُ عمٛ -86

 اٌؾواهح ٚافز٩ف و١ّخ اٌّطو  بدكهع افز٩ف . ط ثَجت  إٌجبد اٌطج١ؼٟ ػٍٟ عطؼ األسك رٕٛع -87

   ػخط / ٩ٌٍزفبكح ِٓ أفْبثٙب ٚأؽً ِؾٍٙب اٌيها   أصاي االٔغبْ ِغبؽبد ٚاعؼخ ِٓ اٌغبثبد -88

 الملوثات من خبلل امتصاصها للكربون ُتخلص اإلنسان من -0والثمار   مصدر لؤلخشاب  -7/ ط     أ١ّ٘خ اٌغبثبد -89

 اٌٛهلٟ ِقوٟٚٛ اٌْىً غطبؤ٘ب ٨ْ ط /  ػذَ رشاوُ اٌضٍٛط فٛق اٌغبثبد اٌقٕٛثش٠خ -:8

  ١ٌِٟٛ ٚإٌَٛٞ وج١و٤ْ اٌّلٜ اٌؾواهٞ ا/. ط  اإلل١ٍُ اٌقؾشاٚٞ ؽبس ف١فبً ٚثبسد ؽزبءا -;8

 ط ثَجت اٌو٠بػ ا١ٌٍّّٛخ ا١ٌٖف١خ  عمٛه اٌّطش ف١فبً ػٍٟ اإلل١ٍُ اٌّٛعّٟ " عٕٛة ؽشق آع١ب " ->8

 ؽْبئِ ل١ٖوح ١ٌٕٚخ رٍٖؼ وّواػٟ ٛج١ؼ١خ . ط /  ا١ّ٘خ ؽؾبئؼ االعزجظ : -81

  ج١وح ٌٍضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخط ٤ْ اٌؾْبئِ رؼل ِواػٟ ٛج١ؼ١خ ٚاٍؼخ ٌٚٙب أ١ّ٘خ و.  ٌٍؾؾبئؼ أ١ّ٘خ وج١شح -81

 ثٙب ؽ١ٛأبد آوٍخ اٌٍؾَٛ ِضً ا٤ٍٛك ٚآوٍخ اٌؼْت ِضً اٌف١ٍخ ٚاٌغي٨ْ / ٨ْ . ط  رؼزجش اٌغبفبٔب ؽذ٠مخ ؽ١ٛاْ هج١ؼ١خ -82

 ؟ٔطبق ٠ؾ١و ثغٛاؽً اٌّؾ١و اٌٙبدٞ اٌزٞ ٠ؼشف ثبعُ ) ؽٍمخ إٌبس ( رزشوض اٌجشاو١ٓ فٟ   -96
 % من براكٌن العالم النشطة " . 15ٌتركز به أكثر من  ج / ألنه  

 :  ِب إٌزبئظ اٌّزشرجخ ػٍٟ
 اثزؼبد ثؼل االِبوٓ ػٓ خو االعزٛاء ؟ -7

 ط/رمً كهعخ اٌؾواهح وٍّب اثزؼبكٔب ّّب٨ اٚ عٕٛثب ٨ْ اّؼخ اٌٌّْ رَمٜ ِبئٍخ .

 ٚلٛع االعىٕذس٠خ ػٍٟ عبؽً اٌجؾش اٌّزٛعو ؟ -8

 ٚكافئخ ّزبء.ط/ اػزلاي ؽواهرٙب ١ٕفب 

 خزلف دسعخ اٌؾشاسح ػٍٟ ا١ٌبثظ ٚاٌّبء اٌّزغبٚس٠ٓ اصٕبء ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس ؟ا -9

 ط/ ؽلٚس ١َُٔ اٌجو ١َُٔٚ اٌجؾو 

 رمبثً وزً ٘ٛائ١خ ثبسدح ِغ وزً ٘ٛائ١خ عبخٕخ ؟ -:

 ط / ؽلٚس اٌّطو ا٨ػٖبهٞ 

 اخزلف إٌّبؿ ػٍٟ عطؼ االسك ؟ -;

 ع١ّغ اٌطج١ؼخ ٚاٌجْو٠خ ػٍٟ ٍطؼ ا٨هٗ ثْىً ِجبّو اٚ غ١و ِجبّو٠إصو فٟ  ٤ٔٗ/ رقزٍف اّىبي اٌؾ١بح ػٍٟ ٍطؼ ا٨هٗ ط
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 اعبءح االٔغبْ اعزخذاَ اٌج١ئخ فٟ اٌؼقش اٌؾذ٠ش ِٓ خلي افشاهٗ فٟ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّنشح ثبٌج١ئخ ؟ ->

  ٨هٗ اٌّقزٍفخعخ اٌؾواهح ٚأزْبه اٌغفبف ٚاٌزٖؾو ٚا٨ػب١ٕو فٟ عٙبد اط/ ؽلٚس رغ١واد ِٕبف١خ ؽبكح وبهرفبع كه

 اؽزلف اٌؾشاس ِٓ ِىبْ الخش  -1

 ط/ رْى١ً اٌؾ١بح ػٍٟ ٍطؼ ا٨ه ٗ .

 اخزلف اٌنغو اٌغٛٞ ؟

 ط/ ٠زؾون اٌٙٛاء ؽووخ افم١خ ِٓ ِٕبٛك اٌٚغٜ اٌّورفغ اٌٟ ِٕبٛك اٌٚغٜ إٌّقف٘ ػٍٟ ّىً ه٠بػ 

  رغبٚس ِغبؽبد وج١شح ِٓ اٌّبء ٌّغبؽبد وج١شح ِٓ ا١ٌبثظ -1

 بػ ا١ٌٍّّٛخ .ط/ ؽلٚس اٌو٠

 رغخ١ٓ اٌؾشاسح ٌٍّغطؾبد اٌّبئ١خ ٚؽشوخ اٌش٠بػ اٌّؾًّ ثجخبس اٌّبء ؟ -2

 ط /ٍمٛٛ ا٨ِطبه 

 .ط أكٞ ئٌٟ ا٦ف٩ي ثبٌٕظبَ  اٌج١ئٟ ٚاهرفبع كهعخ اٌؾواهح اصاٌخ اٌغبثبد .  -76

 ط أكٞ ئٌٟ ّٔٛ إٌجبد اٌطج١ؼٟ .رفبػً ػٕبفش إٌّبؿ ِغ اٌزشثخ .  -77

 ِزش 96ٛعبد اٌجؾش٠خ اٌضٌضا١ٌخ ) رغٛٔبِٝ ( السرفبع ٠قً اٌٝ اسرفبع اٌّ -78
 بؤكملها ساحلٌة تدمٌر مدن –األشجار  اقتبلع –رمال الشواطئ  تجرٌف

 مع حصويب الخطأ :× ( عالمت )  أو√ ( ضع عالمت ) 
 (    √سطح االرض   )   تنوع االقالٌم المناخٌة ٌإدى لتنوع صور الحٌاة على -7

 الحارة  ( ×ناخٌة الباردة        )  ممن االقالٌم ال حراويالصاالقلٌم  -0

 71 -72 (× جنوبا    )  5شماال و  5عرض  دائرتًٌمتد االقلٌم المدارى بٌن  -3

 (   √جنوب شرق أسٌا     )    فً الموسمًٌقع االقلٌم  -4

 ٌر كب (   ×)       الصحراوياالقلٌم  فًصغٌر  والسنوي الٌومًالمدى الحرارى  -5

 (   √)         غرب أوربااقلٌم  فًتسقط االمطار طول العام  -6

 ( √)                               االنهٌارات الجلٌدٌة من أخطار المٌاه -1

 ( √)                       من أسباب حدوث الفٌضانات انهٌار السدود -1

 ( √)             كلما زادت سرعة جرٌان المٌاه زادت قوة الفٌضان   -72

 تحرك الجلٌد ( ×)              سباب حدوث االنهٌارات الجلٌدٌةأإزالة الغابات من -77

 الزالزل  ( ×)                          ٌنتج عن االعاصٌر ارتفاع أمواج البحر  -70

 

 ثبٌّفب١ُ٘ اٌغغشاف١خ االر١خ : دِب اٌّمقٛ
    ِٓ ؽ١ش اٌؾواهح ٚاٌو٠بػ ٚا٨ِطبه ١ٕخ ل١ٖوح ٠َٛ أٚ ١ِٛ٠ٓ أٍجٛع ٘ٛ كهاٍخ ؽبٌخ اٌغٛ ٌفزوح ىِ -: اٌطمظ
      .ِٓ ؽ١ش اٌؾواهح ٚاٌو٠بػ ٚا٨ِطبهؽبٌخ اٌغٛ ٌفزوح ى١ِٕخ ٠ٍٛٛخ ِزٍٜٛ ٘ٛ  -:إٌّبؿ 
 ٘ ٚرزؾون ِٓ ِٕبٛك اٌٚغٜ اٌّورفغ ئٌٟ ِٕبٛك اٌٚغٜ إٌّقف ) ؽووخ افم١خ ( اٌٙٛاء اٌّزؾون ػٍٟ ٍطؼ ا٤هٗ -:اٌش٠بػ 

 ٟ٘ اٌو٠بػ اٌزٟ رٙت ثبٔزظبَ ٛٛي اٌؼبَ     -: اٌش٠بػ اٌذائّخ

 (ّز٠ٛخ  –) ١ٕف١خ اٌو٠بػ اٌزٟ رٙت فٟ ٍُِٛ ِؼ١ٓ  - اٌش٠بػ اٌّٛع١ّخ :

 ه٠بػ ماد رأص١و ِؾٍٟ رٙت فٛق ِٕبٛك ِؾلٚكح ِٓ ٍطؼ ا٨هٗ ِضً ه٠بػ اٌقّب١ٍٓ ػٍٟ ِٖو  -: اٌش٠بػ اٌّؾ١ٍخ

   ٚه٠بػ اٌٙجٛة ػٍٟ اٌَٛكاْ .

ِؾٍّخ ثجقبه اٌّبء ف١ٖؼل اٌٙٛاء اٌَبفٓ رمبثً وزً ٘ٛائ١خ ثبهكح ِغ أفوٞ كف١ئخ رؾلس ٔز١غخ  -: األِطبس اإلػقبس٠خ

 .٤ػٍٟ ف١زىبصف ٠َٚمٜ ػٍٟ ّىً ِطو ٠ٖؾجٗ هػل ٚثوق 

 رؾلس ٔز١غخ افز٩ف اٌؾواهح ػٍٟ ا١ٌبثٌ ٚاٌّبء اٌّزغبٚه٠ٓ اصٕبء ا١ًٌٍ ٚإٌٙبه . -: اٌش٠بػ ا١ِٛ١ٌخ

          والمطر و الرٌاح لها خصائص متشابهة من حٌث الحرارةمن سطح األرض  متصلة أو منفصلة طقامن : هو  ِٕبخ١ٍُٟ ال -

 .درجة حرارة اللٌل والنهار   : هو الفرق بٌن متوسط ا١ٌِٟٛاٌّذٜ اٌؾشاسٜ  -

 .درجة حرارة الصٌف والشتاء متوسط : هو الفرق بٌن  اٌّذٜ اٌؾشاسٜ اٌغٕٛٞ -

   ٔز١غخ رفبػً ػٕبٕو إٌّبؿ ِغ اٌزوثخ . ٔجبد ٠ّٕٛ كْٚ رلفً ا٦َٔبْ ٘ٛ  بد اٌطج١ؼٟ :إٌج
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                                               . ٙقّخ ٚوض١فخ ِٚزْبثىخ ّغو٠خ  ثٙب رغّؼبد  أهٗ :  اٌغبثبد

                          .ٔٛع ِٓ إٌجبربد رّٕٛ فٟ ا٦ل١ٍُ اٌجبهك  فٟ ا١ٌٖف ٚرّٛد فٟ اٌْزبء :  اٌزٕذسا 

             .اٌغبثبد ا٨ٍزٛائ١خ   ٚرؼزجو ؽل٠مخ ؽ١ٛاْ ٛج١ؼ١خ ّّبي ٚعٕٛة ؽْبئِ ؽبهح رّٕٛ فٟ :  اٌغبفبٔب

   ١ٌٕٚخ رٍٖؼ وّواع ٛج١ؼ١خ ٥ٌغٕبَ ٚاٌّبػي. ١ٖوح ؽْبئِ رّٕٛ فٟ ا٦ل١ٍُ اٌّؼزلي ٍٜٚ اٌمبهاد  ٟٚ٘ ل:  االعزجظ  

                                 ٟ٘ أهٗ عبفخ ّجٗ فب١ٌخ ِٓ إٌجبد اٌطج١ؼٟ .:فؾشاء  

 ٘ٛ كِبه وج١و ٠ؾلس ثَجت ٛج١ؼٝ ، ٨ كفً ٩ٌَٔبْ ف١ٗ ، ِّب ٠َجت فَبئو وج١وح فٝ اٌّّزٍىبد ٚاٌجْو خطش هج١ؼٟ

 ٚٙؼف فٝ اٌمْوح ا٤ه١ٙخ٘ٝ ِٕطمخ أىَبه :  فذع

ِٕٗ رجلأ ٌىً ىٌياي ِووي لل رىْٛ ٙؼ١فخ أٚ ػ١ٕفخ ر١ٖت اٌمْوح ا٤ه١ٙخ فٟ فزواد ِزمطؼخ ِٚز٩ؽمخ ٘ياد أه١ٙخ ٍو٠ؼخ :  ضالصياٌ

 رٕزْو ئٌٝ ع١ّغ ا٨رغب٘بد أفم١ب .ٚ اٌٙياد

   ا٤هٗ ألفبع اٌٖقٛه إٌّٖٙوح ٚاٌغبىاد ِٓ ثبٛٓ ا٤هٗ ئٌٝ ٍطؼ -: اٌجشاو١ٓ

 % ِٓ ثواو١ٓ اٌؼبٌُ إٌْطخ75ؽ١ش ٠زووي ثٗ أوضو ِٓ  اٌٙبكٞاٍُ ٠طٍك ػٍٝ ٔطبق اٌجواو١ٓ اٌنٜ ٠ؾ١ٜ ثَٛاؽً اٌّؾ١ٜ : ؽٍمخ إٌبس

  وٍّخ ٠بثب١ٔخ ِؼٕب٘ب ِٛعخ ا١ٌّٕبء ٠ٚمٖل ثٙب ِٛعبد ثؾو٠خ ىٌيا١ٌخ -: رغٛٔبِٟ

 ٚرٕلفغ ثْلح ٔؾٛ إٌّبٛك إٌّقفٚخ اٌّورفؼخ ا٤ٚك٠خ ثب٤ِبوٓ غي٠وح فغبئ١خ رزغّغ فٟ ّجىبدأِطبه  -:اٌغ١ٛي 

  تحرك الجلٌد المتراكم على جوانب الجبال إلى أسفل بسرعة شدٌدة -: ا١ٙٔبس ع١ٍذٞ

ا٤ٔٙبه ؽزٝ ٠قوط ئٌٝ ا١ٌبثٌ ثى١ّبد وج١وح ، ٚوٍّب ىاكد ٍوػخ عو٠بْ ا١ٌّبٖ  فٟ اٌطج١ؼٟى٠بكح َِٕٛة ا١ٌّبٖ ػٓ ِؼلٌٗ  -: اٌف١نبٔبد

   بْىاكد لٛح اٌف١ٚ

 رل٘ٛه اٌملهح ا٦ٔزبع١خ ٥ٌهاٟٙ اٌيهاػ١خ  -: اٌزقؾش

ثَجت  ٚرْٕأ،  رْٕأ ػبكح فٛق اٌّؾ١طبد ثبٌّٕطمخ ا٨ٍزٛائ١خ ٚرٕلفغ ٔؾٛ ا١ٌبثٌ ػٛإف ٘ٛائ١خ كٚاهح ؽٍي١ٔٚخ ػ١ٕفخ -: اإلػقبس

 . اٌلافئاٌٙٛاء اٌجبهك ؽٛي ِووي ٍبوٓ ِٓ اٌٙٛاء كٚهاْ 

 هرفبع رله٠غٝ فٝ كهعخ ؽواهح اٌطجمخ اٌَفٍٝ ِٓ اٌغ٩ف اٌغٜٛ ٚاٌمو٠جخ ِٓ ٍطؼ ا٤هٗػجبهح ػٓ ئ:  اإلؽزجبط اٌؾشاسٜ

  -: ٚمؼ ِب ٠ٍٟ 

 –ػلَ اٍزقلاَ اٌّٖبػل  –ئٛفبء اٌّٖبث١ؼ  –؟ ط ا٨ثزؼبك ػٓ إٌٛافن ٚاٌْوفبد  أُ٘ اٌغٍٛو١بد اٌزٟ ٠غت أْ رزجغ أصٕبء ؽذٚس اٌضالصي

  ٚػلَ اٌزياؽُاٌغًٍٛ أٍفً إٌّٚلح 
 ؟  ٠ّىٓ اٌزؾىُ فٟ ِخبهش اٌغ١ٛي و١ف

  األودٌة الجافة .ومصبات بناء القرى والمدن بعٌدا عن مجارى 

 الجافة عمل سدود فى مناطق الودٌان . 

 األراضً الزراعٌة والمنشآت والمبانً .لنقل مٌاه السٌول بعٌدا عن ترع ومصارف للمٌاه  حفر 

 االقانيم املناخية 
 خقبئـ إٌّبخ١خاٌ ٚاالِزذاد  اٌّٛلغ اإلل١ٍُ

 ؽبس هٛي اٌؼبَ ِّطش هٛي اٌؼبَ  عٕٛثبً  76ؽّبالً :  76 االعزٛائٟ

 اٌغبفبٔب اٌّذاسٞ
٠ٚمً وٍّب اثزؼذٔب ػٓ  ؽبس هٛي اٌؼبَ ِّطش ف١فبً  ؽّبالً ٚعٕٛثبً  71:  76

 خو االعزٛاء

 عبف ثبسد ؽزبء ف١فبً سهت ؽبس ِّطش  عٕٛة ؽشق آع١ب اٌّٛعّٟ

 ؽزبء ٔبدس اٌّطش   ؽذ٠ذ اٌجشٚدح ١ٌلف١فبً عذا ٔٙبسا ؽبس  بالً ٚعٕٛثبً ؽّ 96:  71 اٌقؾشاٚٞ

 ؽبس عبف ف١فبً دفٟء ِّطش ؽزبء  ؽّبالً ٚعٕٛثبً غشة اٌمبساد ;::  96ِٓ  اٌجؾش اٌّزٛعو 

  ؽزبءِّطش دافئ ف١فبً  اٌّطش شؽبس غض٠ ؽشق اٌمبساد  ؽّبالً ٚعٕٛثبً  ;::  96 اٌق١ٕٟ  اٌّؼزذي اٌذفٟء

 ل١ًٍ اٌّطش ف١فب  عبف ثبسد ؽزبءً  ػ ٚط داخً اٌمبساد ;::  96 بسٞ اٌّؼزذٌخ اٌقؾ

 ف١فبً ِؼزذي ثبسد ؽزبء ِّطش هٛي اٌؼبَ  دافئ غشة اٌمبساد ػ ٚط  6>: ;:ِٓ  غشة اٚسثب 

 ٚاِطبس هٛي اٌؼبَ  ؽزبء ثبسد ٚف١فب ِؼزذي ؽشق اٌمبساد 6>: ;:ِٓ  جبسد اٌّؼزذي اٌ

 ِّطش  . دافئ ٚف١ف  اٌّطش ًاٌجشٚدح ل١ٍ لبسطؽزبء  داخً اٌمبساد ػ ٚط 6>: ;:ِٓ  اٌمبسٜ اٌجبسد

 ٚعٕٛثب  ؽّبال 26:  6> اإلل١ٍُ اٌجبسد ) اٌزٕذسا (
ِتتتغ عتتتمٛه اٌضٍتتتٛط ؽتتتذ٠ذ اٌجتتتشٚدح ه٠ٛتتتً ؽتتتزبء 

 ٚأِطبس ل١ٍٍخ .ثبسد ٔغج١ب لق١ش ٚف١ف 

 ٚرغطٝ إٌّؾذساد ثبٌغ١ٍذؽذ٠ذ اٌجشٚدح  ٌٍغجبي٠ؾغً اٌمُّ ٚإٌّؾذساد اٌؼ١ٍب اٌغجٍٟإٌّبؿ 
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 النبات الطبٌعً والحٌوان

 اٌؾ١ٛأبد األؽغبس اٌخقبئـ  اٌّٛلغ اإلل١ٍُ إٌجبرٟ

 االعزٛائ١خاٌغبثبد 
عبٔجٟ دائشح ؽٛي 

 االعزٛاء

وض١فخ االؽغبس دائّخ 

 اٌخنشح 

 -اٌىبوبٚ -اٌّطبه 

 اٌّب٘ٛعٕٟ

اٌط١ٛس  -اٌمشدح –اٌضٚاؽف 

 اٌٍّٛٔخ 

اٌجؾش غبثبد 

 اٌّزٛعو

 ال١ٍُ اٌجؾش اٌّزٛعو

 فٟ اٌغٙٛي ٚاالٚد٠خ 

دائّخ اٌخنشح رزؾًّ 

 اٌغفبف
 األغٕبَ ٚاٌّبػض اٌف١ٍٓ -اٌض٠زْٛ 

 اٌغبثبد اٌفن١خ
إٌّطمخ اٌّؼزذٌخ 

 اٌجبسدح

رٕفل اٚسالٙب فٟ 

فقٍٟ اٌخش٠ف 

 ٚاٌؾزبء 

 اٌضؼبٌت -اٌغٕغبة اٌمطو -اٌط١ٛس اٌجٍٛه -اٌضاْ 

 إٌّطمخ اٌجبسدح اٌقٕٛثش٠خ بثبدغ

دائّخ اٌخنشح 

غطبإ٘ب اٌٛسلٟ 

 ِخشٚهٟ اٌؾىً 

 اٌضؼٍت اٌمطجٟ اٌؾشث١ٓ  -اٌقٕٛثش

 اٌغبفبٔبؽؾبئؼ 
ؽّبي ٚعٕٛة اٌغبثبد 

 االعزٛائ١خ

رخزٍف فٟ هٌٛٙب 

ٚوضبفزٙب ؽغت و١ّخ 

 اٌّطش 

 اٌف١ٍخ ٚاٌغضالْ ٚاألعٛد ؽؾبئؼ ِخزٍفخ اٌطٛي

 االعزجظؽؾبئؼ 
إٌّبهك اٌّؼزذٌخ 

 ٚعو اٌمبساداٌذف١ئخ 

١شح ١ٌٕخ رقٍؼ لق

 وّشاػٟ هج١ؼ١خ 
 األغٕبَ ٚاٌّبؽ١خ ؽؾبئؼ لق١شح

 اإلل١ٍُ اٌجبسد اٌزٕذساؽؾبئؼ 

هؾبٌت ٚؽؾبئؼ 

عش٠ؼخ إٌّٛ رظٙش 

 ف١فب ٚرّٛد ؽزبء

 اٌشٔخ اٚ اٌىبس٠جٛ هؾبٌت ِبئ١خ

 اٌقؾبسٞ اٌقؾشاٚٞإٌجبد 

رزؾًّ ظشٚف 

اٌغفبف ٚلغٛح 

 إٌّبؿ 

اٌز١ٓ اٌؾٛوٟ  -إٌخ١ً

 ٚاٌقجبس

 –اٌغشصاْ  –اٌٛػٛي  -اإلثً

 اٌضٚاؽف 

 

 االخطار الطبيعية والبيئية

 اٌف١نبٔبد اٌجشاو١ٓ 

 عجت اٌؾذٚس

 وجود مناطق ضعف في القشرة األرضية . -

تجمع الغازات المنطلقة من المواد المنصهرة  -
 وانفجارها ونفاذها عند نقطة ضعٌفة فً القشرة األرضٌة 

 

  ذوبان الثلوج رة ) السٌول (سقوط األمطار بغزا            
 انهٌار السدود    حدوث العواصف واألعاصٌر 
 

 ا٢صبس اال٠غبث١خ

 تكون العدٌد من الجزر والهضاب البركانٌة  -7
 زٌادة خصوبة األراضً القرٌبة من البركان  -0
 
 
 

 تغذٌة خزانات المٌاه الجوفٌة . -7
إزالة النفاٌات من مجارى المٌاه واألنهار  -0

 للتخلص منها  ها إلى البحاروصرف
 

 ا٢صبس اٌغٍج١خ   

   تدمٌر الغطاء النباتً والمحاصٌل الزراعٌة   -7
 تدمٌر المبانً والمنشآت  -0
       اإلضرار بصحة اإلنسان والحٌوان           -3
 تلوث مصادر المٌاه السطحٌة -4

 حدوث أعداد كبٌرة من حاالت الوفاة . -7
ٌإدى إلً انتشار األوبئة تلوث المٌاه مما  -0

 واألمراض .
تلف المحاصٌل الزراعٌة مما ٌإدى إلً حدوث  -3

 المجاعات .
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 ا٢صبس إٌبرغخ ػٕٗ أعجبة اٌؾذٚس

 اٌضالصي

وجود ضغوط كبٌرة على القشرة األرضٌة تإدى إلى  -
 تشققها وتصدعها .

انزالق صخور القشرة األرضٌة فوق بعضها مسببة  -
  خط الصدع . على طولاحتكاك 

 . تحرك المواد المنصهرة فً باطن األرض -

                  حدوث انكسار فً القشرة األرضٌة . -
 تدمٌر المدن والطرق والكباري والمنشآت . -
           تعطل حركة المرور والسكك الحدٌدٌة -
  ( تسونامًحدوث موجات بحرٌة زلزالٌة تسمى )  -

 اٌغ١ٛي

 األودٌة باألماكن شبكات فىزٌرة فجائٌة تتجمع غأمطار 
 .وتندفع بشدة نحو المناطق المنخفضة  المرتفعة

  تدمٌر المبانً والمنشآت   
 تدمٌر الطرق وكثرة الحوادث- 
   األرواح فًحدوث خسائر 
 إتبلف المحاصٌل الزراعٌة وتجرٌف التربة   

ا١ٙٔبساد 

 ع١ٍذ٠خ

كل كثٌف على جوانب تحدث عندما ٌتراكم الجلٌد بش
الجبال ثم ٌتحرك إلى أسفل بسرعة على شكل كتل 

 كم / الساعة . 322جلٌدٌة تصل سرعتها 

 ًوالطرق والمنشؤت تدمٌر المبان   . 
   . قتل العدٌد من البشر      
 . حدوث الفٌضانات 

 األػبف١ش

بسبب دوران الهواء البارد حول مركز ساكن من 
  الدافئالهواء 

  آالف البشرقتل                                     
  اإلضرار بالممتلكات  
 حدوث الفٌضانات    
 وطغٌانها  ارتفاع أمواج البحر ونحر السواحل

               على الٌابس 

 اٌزقؾش

   تناقص كمٌة األمطار                    
  الزراعٌة  األراضً زحف الكثبان الرملٌة على 
   الرعً الجائر وغٌر المنظم            
   ًقطع األشجار وإزالة الغطاء النبات 
   االستغبلل المفرط لؤلرض الزراعٌة    
   تملح التربة نتٌجة طرق الري التقلٌدٌة 

 

  تدهور القدرة اإلنتاجٌة لؤلرض الزراعٌة

 ؽش٠ك اٌغبثبد 

  . حدوث البرق والصواعق                 
  لتخلص من النفاٌات بطرٌقة الحرق . ا 
  لبلحتٌاطات  عملٌات الطهً دون األخذ فً االعتبار

  الضرورٌة لتجنب امتداد النٌران .

           . انبعاث غازات ضارة بالبٌئة      
   والحٌوانً  النباتًالقضاء على التنوع . 
  . تشوٌه الشكل الجمالً للغابات 

 

االؽزجبط 

 اٌؾشاسٜ 

) اٌذفء 

  (  اٌىٟٛٔ

 

  قطع الغابات وإزالتها                
 حرق الغابات 
  األنشطة البشرٌة الناتجة عن انبعاث الغازات الدفٌئة

خاصة الصناعة وعملٌات استخراج ونقل واستهبلك 
 الطاقة 

 

 ارتفاع متوسط درجة حرارة العالم 

  ذوبان الجلٌد وتقلص مساحة المناطق
 قطبٌن المتجمدة عند ال

  ارتفاع منسوب مٌاه البحار والمحٌطات 

  غرق السواحل وأجزاء من المدن الساحلٌة 

  عناصر المناخ مثل الضغط  باقً فًتغٌر
 .والرٌاح واألمطار  الجوي
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 1 اػذاد أ. أؽشف ؽّبد                 >;:6777711

 تاريخ
      

  -ثُ رفغش :
 ؟  ِغزمشح ٠غٛد٘ب اٌٛد ٚاٌؾت وبٔذ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ -7

 رطج١ك اٌؼلاٌخ ٚاٌَّبٚاح أِبَ اٌمبْٔٛ ث١ٓ أفواكٖ كْٚ ر١١ّي َجت ؽوٓ اٌّغزّغ ػٍٟث ط :

 اؽزٍذ اٌّشأح فٝ ِقش اٌمذ٠ّخ ِىبٔخ ٘بِخ فٝ األعشح . -8

 رَبػل ىٚعٙب فٟ ثؼ٘  –  رزٌٟٛ روث١خ اٌٖغبه  –ِٓ ٔظبفخ ٚرور١ت ٟٚٛٙ  رْوف ػٍٟ ّئْٛ اٌج١ذ ثٗ ِٓ ٚاعجبد  َثَجت ِب رمٛط / 

 . ؾك اٌٛهاصخ ٚاٌْٙبكح ٚاٌزؼبلل ٚاٌج١غ ٚاٌْواءث ٚرزّزغ ا٤ػّبي .
كان االبوان يحرصان علي تربية ابنائهم وتعليمهم اداب السلوك /  ط ؽشؿ ا٢ثبء ػٍٝ رؼ١ٍُ أثٕبئُٙ فٝ ِقش اٌمذ٠ّخ . -3

 الحميد واالخالق الطيبة .
 اٌّغزّغ اٌّقشٞ ِغزّغ ٘شِٟ اٌؾىً  " هجمٟ " .  -:

ٚاٌىزجخ ٚؽىبَ  ٛجمخ ػ١ٍب ٠ّضٍٙب اٌفوػْٛ ٚأٍورٗ  ٚٛجمخ ٠ّضٍٙب اٌٛىهاء ٚاٌىٕٙخ -ْٛ ِٓ ػلح ٛجمبد  ٤ْ اٌّغزّغ اٌّٖوٞ رى /ط

  ٚاٌوػبح . ؾوف١ْٛٚٛجمخ ٍفٍٟ ِٓ اٌيهاع ٚاٌٚاٌزغبه ٚإؾبة اٌؾوف اٌّز١ّيْٚ ٚٛجمخ ٍٚطٟ ٠ّضٍٙب ٕغبه اٌّٛظف١ٓ  ا٨لب١ٌُ
ِٓ ٛبثك  ذرىٛٔٚاٌطٛة اٌٍجٓ  ث١ٕذ ِٓ ، ثبٌجَبٛخر١ّيد  َِبوٓ اٌفمواء. ط **   اخزلف ِغبوٓ األغ١ٕبء ػٓ ِغبوٓ اٌفمشاء -5

ٚرؾ١ٜ ثٙب ػٓ َِبوٓ اٌؼبِخ أؽَٓ ؽب٨ً ٚأوضو ارَبػبً وبٔذ  :  ِغبوٓ األغ١ٕبء**  ٚؽغوح ٚاؽلح أٚ ؽغور١ٓ ٚاؽل أٚ ٛبثم١ٓ

  ا٨رَبعاٌفقبِخ ٚوبْ ِٚوة اٌّضً فٟ اٌؼٍٛ ٚ"  لٖو اٌفوػْٛ ٚ - اٌّقزٍفخ  ٚعلهأٙب ِؾ٩ح ثبٌيفبهف ٚإٌمُٛ اٌؾلائك اٌغ١ٍّخ
 ط ٤ْ ٩ِثٌ اٌٍّٛن ٕٕؼذ ِٓ اٌؾو٠و   ٚظشٚف اٌّؼ١ؾخ؟اخزلف اٌّلثظ لٟ ِقش اٌمذ٠ّخ ثبخزلف هجمبد اٌّغزّغ  -6

 .أِب ٩ِثٌ اٌفمواء ٕٕؼذ ِٓ اٌىزبْ اٌقْٓ  ٚوبٔذ رطوى ثبٌن٘ت ٚاٌفٚخ } ٍٛه٠ب ؽب١ٌب { اٌَّزٛهك ِٓ ف١ٕ١م١ب 

اٌؼمٛك ٚا٤لواٛ ٚا٤ٍبٚه ٚاٌؼطٛه ٚاٍزقلِٛا ؽت اٌّٖو٠ْٛ اٌملِبء اٌي٠ٕخ اط  ّقشٞ اٌمذ٠ُ ثبٌض٠ٕخ .ا٘زُ اٌ -7

 .  ٚاٌقٛارُ ٚا٤ِْبٛ ٚاٌؾٕخ ٚاٌىؾً

ٚرٕنبٚي لٚنب٠بُ٘ ا١ٌَبٍن١خ ٚا٨عزّبػ١نخ ػجو ػنٓ ؽ١نبح اٌّٖنو١٠ٓ اٌمنلِبء  ٤ٔٗ ج / أٔٛاع األدة اٌّقشٞ اٌمذ٠ُ رؼذد -8

 ٚاٌل١ٕ٠خ

 . اٌؾَبةؽّب٠زٗ َِٚبػلرٗ فٟ فٝ اٌؾ١بح ا٤فوٜ ٌٚزىْٛ ػٛٔبً ١ٌٍّذ ج /    ىزبثبد اٌذ١ٕ٠خ ِغ ا١ٌّذٚمغ اٌ -2

 .فٟ ع١ّغ ٔٛاؽٟ اٌؾ١بح٨ْ اٌّٖو١٠ٓ اٍزؼٍّٛ٘ب  ج /   رغ١ّخ اٌىزبثخ اٌذ٠ّٛه١م١خ ثبٌىزبثخ اٌؾؼج١خ -11

 ز١ّيٛلغ اٌّـٛاًِ ٛج١ؼ١خ رزّضً فٟ اٌّـو ثؼـِٖ ثَجت رّزغج /  اصد٘بس اٌؾ١بح اٌضمبف١خ ٚاٌفىش٠خ فٟ ِقش اٌمذ٠ّخ -11

 ٚإٌّبؿ اٌّؼزلي ٚٔٙو ا١ًٌٕ

ؽزت" ، ٚاٌؾى١ُ  ثزبطاٌؾى١ُ " ِضً رؼب١ٌُ ثٙلف اٌّٛػظخ ٚإٌٖؼ  ج /   ا٘زّبَ اٌّقش١٠ٓ اٌمذِبء ٠بألدة اٌزٙز٠جٝ -78

 "آٟٔ"

٠َٛ ثغبٔت أ٠بَ إٌَٟء   31و ٚاٌْٙو ئٌٟ ّٙ 12ط ٤ُٔٙ لَّٛا إٌَخ ئٌٟ  ا٘زّبَ اٌّقش١٠ٓ ثبٌزم٠ُٛ اٌؾّغٟ . -79

 ٚاهرجبٛٗ ثبٌيهاػخ 

 . ط ٍبػل اٌّٖو١٠ٓ اٌملِبء ػٍٟ ِؼوفخ ِٛالغ إٌغَٛ ٚاٌزم٠ُٛ اٌَّْٟ .  أ١ّ٘خ ػٍُ اٌفٍه -:7

  -: . ط ٤ْ اٌّٖو١٠ٓ اٍزطبػٛا ِؼوفخ  ؼٍُ اٌؾغبةاٌمذِبء ثاٌّقش١٠ٓ ا٘زّبَ 

 الجنود و تسجيل رواتب الموظفين           حصر غنائم الحروب 

 الزراعية               ليصاالمحكمية تقديرمياه النيل تنظيم   
ت التجارية                    تنظيم المعامال     معرفة مواسم الزراعة 

القدم ( -) الذراع عن طريق األراضي الزراعية  قياس مساحة 

. ط ٤ْ اٌّؼبثل ث١ٕذ ِٓ اٌؾغبهح اٌٖنٍجخ أِنب إٌّنبىي  ػذَ ثمبء إٌّبصيثمبء اٌّمبثش ٚاٌّؼبثذ اٌّقش٠خ ؽزٟ ا٢ْ ٚ  -51

 ث١ٕذ ِٓ اٌطٛة اٌٍجٓ ٨ػزمبكُ٘ فٟ اٌجؼش ٚاٌقٍٛك . 

 . ط رمُ ثٙب اٌٍٖٛاد ٚرمل٠ُ اٌمواث١ٓ ٣ٌٌٙخ  أ١ّ٘خ اٌّؼبثذ ا٢ٌٙخ ->7

 كُ٘ فٟ اٌجؼش ٚاٌقٍٛك ١ٍٍّخ ٨ػزمب اٌّٛرٝ. ط ٌؾفع عضش  ا٘زّبَ اٌّقش١٠ٓ اٌمذِبء ثبٌزؾ١ٕو -71

ط ثَجت عّبي اٌٖٛه ٚإٌمُٛ ٚا٤ٌٛاْ ػٍٟ علهأٙب ِّب ٠لي ػٍٟ ثواػخ اٌّٖوٞ اٌمل٠ُ  ؽٙشح ِمجشح ٔفشربسٞ . -71

 فٟ اٌز٠ٖٛو ٚإٌمِ 

. ط ٤ٔٙب اٍزقلِذ فٟ اٌىزبثخ ػٍٟ علهاْ اٌّمبثو ٚاٌّؼبثل ٚفٟ وزبثخ  رغّٟ اٌٍغخ ا١ٌٙشٚغ١ٍف١خ ثبٌخو اٌّمذط - 72

 ٖٛٓ اٌل١ٕ٠خ إٌ

تخصصا ت في العيون ال معرفة - تشخيص وعالج األمراض توصلوا إلى :النهم ج /  . اٌّقش١٠ٓ فٟ ػٍُ اٌطتثشع  -86

 . ة والجراحةيواألسنان واألمراض الباطن
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ٌزٌه ٌُ  اٌٍجٓ وبٔذ ِغبوٓ اٌّقش١٠ٓ اٌمذِبء رجٕٟ ِٓ اٌطٛةج /  . ػذَ فّٛد ِغبوٓ اٌّقش١٠ٓ اٌمذِبء ٌٍضِٓ -87

 رقّذ ه٠ٛل

   ألنها تمثل فى نظرهم  دار الخلود  العتقادهم فى البعث والخلودج /  . ا٘زّبَ اٌّقشٞ اٌمذ٠ُ ثجٕبء ِمجشرٗ أوضش ِٓ ِغىٕٗ -00

  ِٓ األػؾبةٚاألد٠ٚخ  فٕبػخ اٌؼمبل١شٚ قٕبػخ األٌٛاْ ٚاألفجبؽٌ ؽ١ش رٛفٍٛا ج/ .  اٌى١ّ١بءرمذَ اٌّقش١٠ٓ فٝ  -03

 وهب مصر ثروات وفٌرة ومتعددة جعلتها مهد الحضارات هللاألن ج/  . ُ دٚي اٌؼبٌُ اٌمذ٠ُ الؽزلي ِقشارغبٖ ِؼظ -:8

 العىٕذس . مذَٚ رشؽ١ت اٌّقش١٠ٓ ث -;8

 حرٌة الدٌانة المصرٌة  العتقادهم انه جاء لٌحررهم من االحتبلل الفارسً الذي فرض الضرائب وانتهك -ط 

 .مصر وا كجنود مرتزقة فً معرفتهم بعادات اإلغرٌق الذٌن عمل -

 .غزا معظم أجزاء العالم القدٌمج/ ألنه   .  ؤػظُ اٌفبرؾ١ٓثاالعىٕذس ٌمت  ->8

 . ط ٤ٔٗ ِٓ أػظُ اٌفبرؾ١ٓ فٟ اٌؼبٌُ  رغ١ّخ االعىٕذس األوجش ثٙزا االعُ -81

  ضعف ملوكها وتنازعهم على الحكم. ط ثَجت -ضعف وانهٌار دولة البطالمة . 

 م بسبب الظلم واإلضطهاد الواقع علٌهم . تعدد ثورات المصرٌٌن ضده 

 . زٌادة نفوذ روما وتدخلها فً شئون مصر الداخلٌة 

 ط ٌزمل٠ُ اٌمواث١ٓ ٧ٌٌٗ آِْٛ ٌٍزموة ئٌٟ اٌّٖو١٠ٓ ٚوَت ٚكُ٘  ص٠بسح االعىٕذس ٚاؽخ ع١ٛح . -81

 من نصف ملٌون كتاب اصلٌةضمت اكثر  –ط ٤ٔٙب أٚي ِىزجخ ؽى١ِٛخ ػبِخ فٟ اٌؼبٌُ  . شهرة مكتبة اإلسكندرٌة -01

 . ط ١ٌّٚٓ ٌغ١ْٗ ِٖلهاً غ١ٕبً ٌٍغناء  قرار االسكندر باالستٌبلء علً مصر -32

 –ِووي ٌْٕو اٌؾٚبهح ا٦غو٠م١خ  –رىْٛ ػبّٕخ ٌلٌٚزٗ  –.ط ٌزؾًّ اٍّٗ  حرص االسكندر علً بناء اإلسكندرٌة -37

 .رىْٛ لبػلح ثؾو٠خ 
اإلغرٌقٌة والمصرٌة تٌن ألنها كانت مزٌج بٌن الحضارج /  . لهٌلٌنستٌةعرفت الحضارة البطلمٌة بالحضارة ا -30

 من أهم مراكز إشعاعها فى العالم القدٌم .التى كانت مدٌنة اإلسكندرٌة  مركزهاو
بنظم الري ) شق الترع والقنوات وإقامة الجسور ( إهتم البطالمة  ج / . عصر البطالمة األوائل فًتقدم الزراعة  -33

 الرمان ( . –التفاح  –زراعة أشجار مثمرة مثل ) الزٌتون  البطالمة دخلأ -) الساقٌة ( مثل  جدٌدةرى أدوات وادخلوا 
 سبلالت جدٌدة من الحٌوانات . البطالمة استورد -

 ػٍٝ : أ١ّ٘خ اٌؼم١لح اٌل١ٕ٠خ فٝ ؽ١بح اٌّٖو١٠ٓ فؼٍّٛا  ٛاأكهو٤ُٔٙ  ج / . احترام البطالمة لدٌانة المصرٌٌن القدماء -34

 .ا٨ػزواف ثبٌل٠بٔخ اٌّٖو٠خ اٌمل٠ّخ ٚعؼٍٙب ك٠بٔخ ه١ٍّخ ٌٍج٩ك  -               ئٙبفخ ٕفخ اٌزمل٠ٌ ٌؾىبُِٙ . -

 " ا٠ي٠ٌ " فٝ ف١ٍخ (  ا٦ٌٙخ" ؽٛهً" فٝ ئكفٛ ، ِٚؼجل  ا٦ٌٗ ئْٔبء اٌّؼبثل ِضً ) ِؼجل -

 .ث١ٓ اٌل٠بٔخ اٌّٖو٠خ  ػجبكح "ٍواث١ٌ" ٟٚ٘ ِي٠ظػجبكاد عل٠لح ِضً ظٙود فٝ ػٙلُ٘  -
 ج / انطونٌوس توتر العبلقات بٌن أكتافٌوس و - 35

 إهداء انطونٌوس كلٌوباترا وأبنائها بعض األقالٌم التً فتحها فى الشرق - 
 احتفال انطونٌوس بانتصاراته فى مصر ولٌس فى روما .- 

 ا لكسب تؤٌٌدهم .لتزوٌد روما وتوزٌعها على سكانه ج /  ؟  أصبحت مصر مزرعة للقمح - 36

استغلوا موارد مصر االقتصادٌة لصالح روما  ألنهم ج / كانت سٌاسة الرومان االقتصادٌة صورة من صور االستغبلل -31
-إلغاء الرسوم الجمركٌة علىى الىواردات  -. استقرار األمنج/ رواج التجارة الداخلٌة والخارجٌة لمصر أثناء حكم الرومان  -31

 . ندرٌة كمٌناء تجارى هامارتفاع مكانة اإلسك

 . ط ٤ٔٗ أِو ثٙلَ اٌىٕبئٌ ٚؽوق اٌىزت اٌّملٍخ ٚئػلاَ ا١ٌَّؾ١١ٓ . ٌسمً عصر دقلدٌانوس عصر الشهداء  --31

 –ٚعلٚ ف١ٙب ف٩ٕبً ِٓ ٚالؼُٙ اٌّٚطوة  –. ط ٚعلٚ ف١ٙب ِجبكئ اٌؼلي ٚاٌَّبٚاح  المسٌحٌة علً  المصرٌٌن اقبال -42

 .ٌمٙو ا٨لزٖبكٞ  ٚعلٚا ف١ٙب ف٩ٕبً ِٓ ا

ألن المسٌحٌٌن كانوا الٌمارسون شعائر الدٌانة الرسمٌة لروما وال ٌقدسون صور األبىاطرة ط   اضطهاد الرومان للمسٌحٌة -47

 .الرومان وعدم تقدٌم المسٌحٌٌن القرابٌن لئلمبراطور بإعتباره إله 

َ ٔز١غخ ا٨ٙطٙبك اٌل٠ٕٟ ٚفوٗ اٌٚوائت ػٍٟ ط ثَجت ووا١٘خ اٌّٖو١٠ٓ ٌٍوٚترحٌب المصرٌٌن بالفتح العربً   -40

 اٌّٖو١٠ٓ 

أ١ّ٘خ ك١ٕ٠خ : فٟ –. ط أ١ّ٘خ صمبف١خ : فٟ ْٔبٛ اٌزأ١ٌف ٚاٌزوعّخ ٚرف١َو اٌىزت اٌّملٍخ  أهمٌة األدٌرة للعالم المسٌحً -43

 .اٌي٘ل ٚاٌزمْف ٚ٘غو ِزبع اٌل١ٔب 
 
 

 اكمل ما ٌؤتى :
 {       أسثغ }    . ٛجمبد ................ أمَُ اٌّغزّغ اٌّٖوٞ اٌمل٠ُ ئٌٝ -7
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 {    االثٕبء –االَ  –االة }     ............و .............و  ............ ٍوح فٝ ِٖو اٌمل٠ّخ ِٓرىٛٔذ ا٤ -0

 {   االرغبع –اٌؼٍٛ ٚاٌفخبِخ }     ..................و  .................... ر١ّي اٌمٖو اٌفوػٟٛٔ ثـ -3

 {   }    اخزلف هجمبرُٙ ....................... فٝ ِٖو اٌمل٠ّخ ؽَتافزٍفذ ا٩ٌّثٌ  -4

 {اٌؼمٛد ٚاأللشاه ٚاألعبٚس } ...................و  .................... ِٓ أكٚاد اٌي٠ٕخ ػٕل اٌّٖو١٠ٓ اٌملِبء -5

 ػغىش٠خ –الزقبد٠خ  –١خ ع١بع –د١ٕ٠خ  –اعزّبػ١خ } ......و  ......و  .....رٕمَُ ا٤ػ١بك فٝ ِٖو اٌمل٠ّخ ئٌٝ  -6

 {  } األعشحوبٔذ .................... ٟ٘ ٔٛاح اٌّغزّغ اٌّٖوٞ      -1

 {  ؽزؾجغٛد  -اٌؾىُ ٍٕٚذ اٌّوأح ئٌٟ ػوُ .................. ِضً .............. }   -1

 {  اٌزشف١ٗر١ّي اٌّٖو٠ْٛ اٌملِبء ثؾجُٙ ٌٍٛبئً ................. ٚاٌز١ٍَخ . }  -1

 {  ؽب١ٌبعٛس٠ب ف١ٕ١مب ا٤غ١ٕبء رٖٕغ ِٓ اٌؾو٠و اٌَّزٛهك ِٓ ................ }  وبٔذ ٩ِثٌ -72

  { اٌزٕؾ١ٓ ٚاٌزؾط١ت ٚاٌّقبسػخ ِٓ ا٤ٌؼبة اٌو٠ب١ٙخ فٟ ِٖو اٌمل٠ّخ ............ ٚ ..........} -77

 { ٚؽُ إٌغ١ُ ٚاٌؾقبد ٚآِْٛ سأط اٌغٕخ ٚاٌشث١غ} وبْ ٌٍّٖوٞ اٌمل٠ُ  أػ١بك وض١وح ِضً ............. ٚ................  -70

  { اٌمقش اٌفشػٟٛٔ} ِٚؾٍٟ ثبٌيفبهف .  ٚػب١ٌب .................... وبْ ٙقّبً ِٚزَؼبً  -73

 {.ٓ ِٛالغ إٌغَٛ ٚاٌىٛاوتِِؼشفخ اٌىض١ش } .............توصل المصري القدٌم من خبلل دراسته لعلم الفلك إلى معرفة  -74
 {اٌؾغبة –اٌى١ّ١بء  –إٌٙذعخ  –اٌطت }  ...................و .................. .من العلوم التً برع فٌها الفراعنة  -75

 { اٌؾغش –اٌطٛة اٌٍجٓ } ....................ومقبرته من ...................... بنً المصري القدٌم مسكنه من  -76

 { اٌزم٠ُٛ اٌؾّغٟ}  ........................القدٌم التقوٌم  المصرياستخدم  -71

 {  إٌغٟء }   ...................أطلق المصرٌون القدماء على أخر خمسة أٌام من كل عام أٌام  -71

 {اٌزؾ١ٕو  }  العتقادهم فى البعث والخلود ................. اهتم المصرٌون القدماء بعملٌة  -71

   { ػؾبة اال}  ......................من والعقاقٌر  نبغ المصرٌون القدماء فى صناعة الدواء  -02

 {    إٌٙذعخ} حٌث استخدموها فى تشٌٌد االهرامات ................ برع المصرٌون القدماء فى  -07

 {اٌزٜ ألبِٗ سِغ١ظ اٌضبٟٔ اٌشِغ١َٛ -ٞؽزؾجغٛد ثبٌذ٠ش اٌجؾش }...........و ...... ......من أمثلة المعابد الجنائزٌة  -00

 { إٌؾذ ٚاٌشعُ}  ..................و  ...................القدٌم  المصريمن الفنون التى أبدع فٌها  -03

 {  اٌذ٠ٕٟ..}  وأناشٌد أخناتون من األدب سوأوز ٌرٌتعتبر قصة إٌزٌس  -04

 {  اٌؾى١ُ ثزبػ ؽزت ٚاٌؾى١ُ آٟٔ................           }  من أشهر حكماء األدب التهذٌبً -05

 { اٌجؾبس اٌغش٠ك –عٕٛؽٟ } ق١ب١ٌخ ...... ................. ٚاٌمٖٔ اٌ من القصص الواقعٌة قصة -06

 {   ا١ٌٙشٚغ١ٍف١خ}                   بالخط الرسمً للدولة ..........................  عرفت الكتابة -01

 {  األلقش –اٌىشٔه ....................   } ومعبد ..............  من أمثلة معابد اآللهة معبد -01

 {  ٔفشربسٞ................ }  والنقش ومن أمثلة ذلك مقبرة برع المصرٌٌن فً فن التصوٌر  -01

  { ٔقٛؿ األ٘شاَ ٚوزبة اٌّٛرٟ ٚأٔبؽ١ذ أخٕبرْٛ ٚاألعبه١ش اٌذ١ٕ٠خ} ِٓ أٔٛاع ا٤كة اٌل٠ٕٟ  .............    -32

 { 9}       .لوْٚ......  ......اٍزّو ؽىُ اٌجطبٌّخ فٝ ِٖو ٔؾٛ ..... -31

 {  االعىٕذس٠خ}  .. ِووي ئّؼبع صمبفٟ ٚؽٚبهٞ فٝ ػٖو اٌجطبٌّخ .........وبٔذ ِل٠ٕخ ............. -32

 { ا١ٌٛٔب١ٔخ } اٍزقلَ اٌجطبٌّخ اٌٍغخ .....................  ٌغخ ه١ٍّخ ثبٌج٩ك . -33

 {   اٌغبل١خ}  اكفً اٌجطبٌّخ أكٚاد عل٠لح فٝ اٌوٞ ِضً ..................... -34

 {      96}              ... ِزو ....اهرفبع ِٕبهح ا٦ٍىٕله٠خ ئٌٝ .... ًٕٚ -35

 { وَٛ -8:}  ........... ئل١ٍُ ٚوبٔذ اٌمو٠خ فٝ ػٙلُ٘ رؼوف ثبٍُ .....لَُ اٌجطبٌّخ ِٖو ئٌٝ ... -36

 {  أسعطٛ –ِمذ١ٔٚب ْٔأ ا٨ٍىٕله فٟ ئل١ٍُ ................ ٚرؼٍُ ػٍٟ ٠ل اٌف١ٍَٛف .......... }  -37

  { ع١ٛح –ثزبػ } ٟ ِٕف ٚىاه ِؼجل ا٦ٌٗ آِْٛ فٟ ........... ىاه ا٨ٍىٕله ِؼجل ا٦ٌٗ .......... ف -38

                      اػزّل اٌجطبٌّخ ػٍٟ .............. فٟ اٌؾىُ ٚا٦كاهح ٚرٌٟٛ إٌّبٕت اٌؼ١ٍب ٚعؼٍٛا اٌٍغخ ............. ٌغخ ه١ٍّخ                 11

 { ا١ٌٛٔب١ٔخ –اإلغش٠ك } 
  { ٔمشاه١ظ} ِٓ اٌّلْ اٌزٟ رؾًّ أٍّبء ئغو٠م١خ ِضً ِل٠ٕخ ........ ثب١ٌّٕب    ١ّل اٌجطبٌّخ اٌؼل٠ل -11

 { ف١ٍخ –ادفٛ  –دٔذسح } أُ٘ اٌّؼبثل اٌزٟ ١ّل٘ب اٌجطبٌّخ ........... ٚ ............... ٚ...............  -12

 ( إلعىٕذس٠خ)مبفخ اؽزٍذ ِل٠ٕخ ....................... اٌّووي اٌضبٟٔ ثؼل هِٚب فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌض -1

 (أسثغ هجمبدُٙ اٌّغزّغ اٌّٖوٞ فٟ ظً ؽىُ اٌوِٚبْ ............ ٛجمخ    ) -2

وبٔذ اٌٍغخ ...................... ٟ٘ اٌٍغخ اٌو١ٍّخ ث١ّٕب اٍزقلِذ اٌٍغخ .................. فٟ اٌغ١ِ فٟ اٌؼٖو  -9

 ( اٌشِٚب١ٔخ –ا١ٌٛٔب١ٔخ ) اٌوِٚبٟٔ   

 ( اٌمغطٕط١ٕ١خػبّٕخ اٌوِٚبْ ِٓ هِٚب اٌٟ ِل٠ٕخ ............. ) ٔمً ا٦ِجواٛٛه لَطٕط١ٓ  -4
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 : ( مع تصوٌب الخطؤ ×( أوعبلمة )  √ضع عبلمة ) 

      (  √)                                     . قسم المصرى القدٌم السنة إلى ثبلثة فصول  -1

      (   √)                           استخدم المصرى الحساب فى معرفة كمٌة المحاصٌل . -2

 الحساب  (  ×)     . استخدم المصرى القدٌم الهندسة فى معرفة مساحة االرض وتنظٌم الرى -3

      (   √)             . توصل المصرٌٌن القدماء إلى تشخٌص االمراض وطرق عبلجها -4

 ٌُ ٠قً ا١ٌٗ اٌؼٍُ اٌؾذ٠ش   (  × )                توصل العلم الحدٌث لمعرفة سر التحنٌط عند المصرٌٌن القدماء . -5

 معابد االلهة  (   ×)                       كانت المعابد الجنائزٌة تقام فٌه القرابٌن والشعائر لآللهة . -6

       (     √)                        كانت المساكن فى مصر القدٌمة تبنى من الطوب اللبن . -7

      (    √)                     من حٌث البناء واألثاث . تتشابه مساكن المصرٌٌن القدماء -8
 نوعان  (    ×)                                      . القدٌم ثبلثة أنواع من المعابد المصريبنى  -9

 (   √)                         . القدٌم النقش على الحجر فى المعابد  المصرياستخدم  -11
 طبقات  4الطبقً  (     ×)                             . لقدٌم بنظام الطبقة الواحدةاتصف المجتمع المصري ا -11
 حق التملك والبٌع والشراء  (    ×)                      حصلت المرأة فً مصر القدٌمة على حقوقها السٌاسٌة فقط  . -12
 الكتان  (    ×    )     .        كانت مبلبس عامة الشعب فى مصر الفرعونٌة تصنع من الحرٌر -13
 االعٌاد االجتماعٌة (     × )        ٌعتبر عٌد الربٌع من األعٌاد الدٌنٌة التً كان ٌحتفل بها المصري القدٌم  -14
 ق م 32احتلتها (   × )                            لم تستطع اإلمبراطورٌة الرومانٌة السٌطرة على مصر . -15

 (   √    )               ن والبطالمة فى المرحلة األولى .كانت العبلقات قوٌة بٌن الروما -16

 انتصر اكتافٌوس (   ×   )                     انتصر انطونٌوس على أكتافٌوس فى معركة أكتٌوم البحرٌة . -17

 اٌضبٟٔ  (   ×    )       احتلت اإلسكندرٌة المركز األول بٌن المدن فى نشر الحضارة الرومانٌة . -18

   (     √)   مسٌحٌة الدٌن الرسمً لئلمبراطورٌة الرومانٌة فى عهد قسطنطٌنأصبحت ال -19

 (    √)                    انتهى االضطهاد الرومانً للمسٌحٌة بالفتح االسبلمى لمصر . -21

 (    √)                    ٌعد األنبا باخوم من أوائل الذٌن مارسوا الرهبانٌة الجماعٌة . -21

 (    × )                                        ر على ٌد األنبا بوال .دخلت المسٌحٌة مص -22

  -ما املقصىد بكم مه :
٠مقذ ثٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌزٝ وبٔذ رزّغه ثٙب ع١ّغ هجمبد اٌؾؼت اٌّقشٜ ِٓ :  اٌؾ١بح االعزّبػ١خ

 ٍِجظ ِٚؤوً ِٚؾشة .

 ؼُٙ ففبد ِٚقبٌؼ ٚأ٘ذاف ِؾزشوخ٘ٝ ِغّٛػخ ِٓ األفشاد رغّ:  هجمخ اعزّبػ١خ
  ١ٛٛه ( –ؽ١ٛاْ  –ٔجبد  –هِٛى ٚاّبهاد رّضً ِب فٝ اٌطج١ؼخ ِٓ ) أَبْ وزبثخ ِٖو٠خ لل٠ّخ ػجبهح ػٓ  -: ا١ٌٙشٚغ١ٍف١خ -1

  . ٚػوفذ ثبٌقٜ اٌّملً

 ػوفذ ثقٜ هعبي اٌل٠ٓ وزت ثٙب اٌىٕٙخ ػٍٟ ٚهق اٌجوكٞ ٌنٌه وزبثخ ِٖو٠خ  -: ا١ٌٙشاه١م١خ -2

 وزبثخ ِٖو٠خ اٍزؼٍّذ فٟ ع١ّغ ٔٛاؽٟ اٌؾ١بح ٚػوفذ ثبٌقٜ اٌْؼجٟ .  -:ٌذ٠ّٛه١م١خ ا -3

 وزبثخ ِٖو٠خ ِأفٛمح ِٓ اٌٍغخ اٌل١ّٛٛ٠م١خ ٟٚ٘ آفو ِواؽً اٌٍغخ اٌّٖو٠خ اٌمل٠ّخ  -: اٌمجط١خ -4

 ٠زٕبٚي اٌؾ١بح ثؼل اٌّٛد ٚػم١لح اٌجؼش ٚاٌقٍٛك  -: األدة اٌذ٠ٕٟ -5

 بد ك١ٕ٠خ ػٍٟ علهاْ اٌّمبثو ٌَّبػلح ا١ٌّذ ٚؽّب٠زٗ وزبث -: ٔقٛؿ األ٘شاَ -6

 وزبثبد ك١ٕ٠خ ػٍٟ أٚهاق اٌجوكٞ رٛٙغ ِغ ا١ٌّذ ٌؾّب٠زٗ َِٚبػلرٗ  -: وزبة اٌّٛرٟ -7

 ِغّٛػخ ِٓ ا٤ٔب١ّل ٚاٌٍٖٛاد اٌزٟ وبْ ٠ؾ١ٟ ثٙب أفٕبرْٛ ا٦ٌٗ " آرْٛ "  -: أٔبؽ١ذ اخٕبرْٛ -8

 .م١خ ٚاٌق١ب١ٌخ ثمٖل اٌّٛػظخ اٌؾَٕخ ٠ملَ اٌمٖٔ اٌؾم١ -: األدة اٌمققٟ -9

 ٠زٕبٚي إٌٖؼ ٚا٦هّبك ٚإٌٛب٠ب اٌقٍم١خ ِضً اٌؾى١ُ آٟٔ ٚثزبػ ؽزت  -: األدة اٌزٙز٠جٟ -11

 ٗ ٚفٍٚٗ ػٍٟ اٌْؼت ٚا٦ّبكح ثجط٨ٛر فوػْٛ ٠ّغل أػّبي  -: أدة اٌّذ٠ؼ -11

 ٚاٌقٍٛك ١ٍٍّخ ٨ػزمبكُ٘ فٟ اٌجؼش  اٌّٛرٝاٌؾفبظ ػٍٟ عضش  -: اٌزؾ١ٕو -12

 وبْ ٠َزقلِٗ اٌّٖو٠ْٛ اٌملِبء ٚاٌجطبٌّخ ٚاٌوِٚبْ ٠ٚٛاىٜ اٌى١َٕخ فٝ ا١ٌَّؾ١خ ٚاٌَّغل فٝ ا٩ٍ٨َ  كاه ٌٍؼجبكح  -: ِؼجذ  -13

 ِضً ِؼجل اٌو١ََِٛ ٚاٌل٠و اٌجؾوٞ  اٌّزٛفٟ  ٟػٍ اٌغٕبىحِؼبثل فبٕخ ثطمًٛ  -:ِؼجذ عٕبئض٠خ  -14

 اٌٍٖٛاد ٚرمل٠ُ اٌمواث١ٓ ٧ٌٌٗ ِضً ِؼجل اٌىؤه ٚا٤لٖو ٚأثٟ ٍّجً ِؼبثل رمبَ ثٙب  -: ِؼبثذ ا٢ٌٙخ -15

ّٙوا  ٠12َٛ ِمَّخ ػٍٝ  365ٔظبَ رم٠ُٛ ارجؼٗ اٌّٖو٠ْٛ اٌملِبء ٠مَٛ ػٍٝ رم١َُ إٌَخ ئٌٝ   -:  رم٠ُٛ ؽّغٝ -16

 أ٠بَ ػوفذ ثأ٠بَ إٌَٝء  . ٠5َٛ ٚرجمٝ      31ٚوً ّٙو ثٗ 

  َخ اٌّزجم١خ ِٓ إٌَٗ ثؼل رم١َّٙب ٚعؼٍٙب اٌّٖو٠ْٛ اٌملِبء أ٠بَ أػ١بك ٚثؼل٘ب ٠جلأ ػبَ عل٠لا٠٤بَ اٌقّ - :أ٠بَ إٌغٝء -17
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 : ُ٘ اٌغٕل اٌن٠ٓ ٠ؾبهثْٛ ِٓ أعً اٌّبي  الجند المرتزقة -1

 اٌل٠بٔخ اٌّٖو٠خ ٚاٌل٠بٔخ ا٦غو٠م١خ  ِي٠ظ ٠غّغ ث١ٓ -:عبادة سرابٌس  -2

 ٚاٌؼٍَٛ ِٚمو٘ب ثبه٠ٌ  ِٕظّخ رٙزُ ثبٌضمبفخ - منظمة الٌونسكو -3

 اٍُ ٠طٍك ػٍٝ ٍىبْ ث٩ك ا١ٌٛٔبْ اٌمل٠ّخ  :اغرٌق -:

 اٍُ ٠َٕت ئٌٝ ثط١ًٍّٛ ا٤ٚي ِإٌٍ كٌٚخ اٌجطبٌّخ فٝ ِٖو: بطالمة -;

 ِي٠ظ ث١ٓ اٌؾٚبهر١ٓ اٌّٖو٠خ ٚا٨ػو٠م١خ -:حضارة هٌلٌنستٌة->

 ؼ١ٍّخ ٚا٤كث١خكاه ٌٍؼٍُ ٠لهً ف١ٙب اٌؼل٠ل ِٓ اٌزقٖٖبد اٌّقزٍفخ اٌ:  جامعة -1

 ِي٠ظ ث١ٓ اٌل٠بٔخ اٌّٖو٠خ اٌمل٠ّخ ٚاٌل٠بٔخ ا٦غو٠م١خ  :عبادة سرابٌس -1

 ثٕبء ِورفغ ٠زأٌف ِٓ ٛٛاثك ػل٠لح ٠َزقلَ فٝ اهّبك اٌَفٓ فٝ اٌجؾو ٩١ٌ ٚٔٙبها :منارة

 ػلاَ ا١ٌَّؾ١١ٓ                  ٚئَّب٠ٚخ : ٘ٛ ػٖو ا٦ِجواٛٛه كلٍل٠بًٔٛ اٌنٞ أِو ثٙلَ اٌىٕبئٌ ٚؽوق اٌىزت اٌ ػقش اٌؾٙذاء -1

 : ِىبْ ِؾبٛ ثَٛه ثلافٍٗ ٠ؼ١ِ اٌو٘جبْ وً فٟ ِٕٛؼزٗ أٞ ِىبْ ٌٍزؼجل  األد٠شح -3

 ٍىبْ ا٨ِجواٛٛه٠خ اٌوِٚب١ٔخ اٌن٠ٓ ؽىّٛا ِٖو ثؼل اٌمٚبء ػٍٝ كٌٚخ اٌجطبٌّخ: سِٚبْ -4

 ٚٔٙت ف١وارٙبّىً ِٓ أّىبي ا٨ٍزؼّبه ٠ٙلف ئٌٝ ا١ٌَطوح ػٍٝ اٌج٩ك ػَىو٠ب  :غضٚ

 ِؼٙل ٌٗ ٚظ١فخ روث٠ٛخ ٚه٠ب١ٙخ ٚاعزّبػ١خ:عّٕبص٠َٛ

 ك٠بٔخ ٍّب٠ٚخ ٔيٌذ ػٍٝ ١ٍلٔب ػ١َٝ ػ١ٍٗ ا٩ٌََ ٚكفٍذ ِٖو ػٍٝ ٠ل اٌمل٠ٌ ِولٔ:   ِغ١ؾ١خ

 ّىً ِٓ اّىبي اٌظٍُ اٌنٜ ػبٔٝ ِٕٗ ا١ٌَّؾ١ْٛ ػٍٝ ٠ل اٌوِٚبْ:امطٙبد اٌّغ١ؾ١١ٓ

 ٌىٍّخ ا١ٌٛٔب١ٔخ ا٠غ١جزًٛ ٚاٌزٝ رؼٕٝ ِٖو ػٕل ا١ٌٛٔب١١ٔٓٚ٘ٝ وٍّخ ِْزمخ ِٓ ا ِٖوٞرؼٕٝ /  لجطٟ

 ٘ٝ اػزياي اٌؾ١بح ٚاٌجؼل ػٓ ِزبػٙب ٚاٌؼ١ِ فٝ اٌٖؾواء ثؼ١لا ػٓ إٌبً ٌٍؼجبكح ٚاٌزأًِ فٝ فٍك هللا/  س٘جب١ٔخ

  -ما اننتائج املرتتبة عهي :
 ثٓ آِْٛ ط أكٞ ئٌٟ ِٕؾزٗ وٕٙخ آِْٛ ٌمت ا  االسكندر معبد آمون فً سٌوة ص٠بسح -7

  ط رمغ١ُ دٌٚزٗ ث١ٓ لٛادٖ ٚوبٔذ ِقش ِٓ ٔق١ت ٍثط١ٍّٛط اٌزٞ ألبَ دٌٚخ اٌجطبٌّخ فٟ ِقش.  ق. م300االسكنر األكبر  ٚفبح -8

. ط أكٞ ئٌٟ أمَبَ ا٦ِجواٛٛه٠خ اٌوِٚب١ٔخ ث١ٓ لٛاكٖ ٚؽىُ اٚوزبف١ًٛ اٌغيء اٌغوثٟ ٚؽىُ  ِمزً ١ٌٛ٠ٛط ل١قش -9

 أٔط١ًٔٛٛ اٌغيء اٌْولٟ .

ط أكٞ ئٌٟ أزٖبه أٚوزبف١ًٛ ٚأزؾبه أط١ًٔٛٛ ٚو١ٍٛثبروا ٚإٔجؾذ ِٖو  .ق . َ  97ِٛلؼخ أوز١َٛ اٌجؾش٠خ  -:

 ٠٨ٚخ هِٚب١ٔخ . 

روؽ١ت  –. ط أكٞ ئٌٟ ٘وٚة اٌّٖو١٠ٓ ئٌٟ اٌٖؾبهٞ ْٚٔأح ٔظبَ اٌو٘جٕخ امطٙبد اٌشِٚبْ ٌٍّغ١ؾ١١ٓ فٟ ِقش  -;

 اٌّٖو١٠ٓ ثبٌفزؼ اٌؼوثٟ 

 ط / هٚاط اٌزغبهح فٟ اٌلافً ٚاٌقبهط .  اٌغّشو١خ ػٍٟ اٌٛاسداداٌغبء اٌشعَٛ  ->

 عٛء ِؼبٍِخ اٌشِٚبْ ٌٍّقش١٠ٓ ؟ -1

 المٌبلدي " الثانًفقاموا بالثورات ضدهم مثل " ثورة الرعاة والفبلحٌن القرن ، كراهٌتهم للرومان ط / 

 -مله تنسب األعمال اآلتية :
 {  ت اٌّمذٟٚٔف١ٍ١ق.َ      } 338ٚؽل ئل١ٍُ ِمل١ٔٚب  -1 

 {          االعىٕذس األوجشفٍٔ ِٖو ِٓ ظٍُ اٌفوً  }  -2

 {  ثط١ٍّٛط األٚيأٌٍ كٌٚخ اٌجطبٌّخ فٟ ِٖو  }  -3

 {           ال١ٍذطأّٙو ػٍّبء عبِؼخ ا٦ٍىٕله٠خ فٟ إٌٙلٍخ  }  -4

 {  أسؽ١ّذطٕبؽت لبْٔٛ اٌطفٛ  }  -5

 {   ِب١ٔزْٛؼخ ا٦ٍىٕله٠خ فٟ اٌزبه٠ـ  } أٍوح ِٚٓ ػٍّبء عبِ 31لَُ ربه٠ـ ِٖو ئٌٟ  -6

   -أذكر عمالً واحدًا نكم مه :

 : ْٔو ا١ٌَّؾ١خ فٟ ِٖو  اٌمذ٠ظ ِشلـ -1

 : أؽوق هِٚب ٚأٌٖك اٌزّٙخ ثب١ٌَّؾ١١ٓ  ١ٔشْٚ -2

 : أػٍٓ ١ٍبٍخ اٌزَبِؼ ِغ ا١ٌَّؾ١١ٓ ٚاػزوف ثبٌل٠بٔخ ا١ٌَّؾ١خ ول٠بٔخ ه١ٍّخ   لغطٕط١ٓ -3

 ا٨ٔفواك٠خ اٌّٖو٠خ  :  أٌٍ اٌو٘جٕخ األٔجب أٔطْٛ -4

 أٌٍ ٔظبَ اٌو٘جٕخ اٌغّبػ١خ  -: اٌشا٘ت ثبخَٛ -5
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 : لبك اٌغ١ِ ا٩ٍ٦ِٟ ٌفزؼ ِٖو ٚفٍٔ ِٖو ِٓ ظٍُ اٌوِٚبْ  ػّشٚ ثٓ اٌؼبؿ -6

 احلكيف تكىن مىاطنا صا
 ١ٌؼ١ؼ ِغ االخش٠ٓ  و١ف ٠ىْٛ ِٛاهٕب فبٌؾب  ١ٌؼًّ  ١ٌؼشف

 -  ْؽمٛلٗ اٌزٟ ٠غت أ

     ػ١ٍٙب ٠ؾقً

 - ٚ ِٗغئ١ٌٛبرٗ اٌزٟ ٚاعجبر

٠غت أْ ٠ئد٠ٙب ٔؾٛ 

    اٌّغزّغ

 - ٚرمب١ٌذ اٌّغزّغ  ػبداد

   اٌّقشٞ ٠ٚزّغه ثٙب

 

ػٍٝ اٌم١بَ ثبٌزضاِبرٗ رغبٖ ٚهٕٗ 

ِقش ، ٚإٌٙٛك ثٗ ٚؽً 

 ِؾىلرٗ 

 

 - ٍِثبٌقفبد اٌؾ١ّذح  ١بزؾ 

 -  ًّؽبػشا ثبٌشمب ػّب ٠ئد٠ٗ ِٓ ػ

 ٌّغزّؼٗ 

  ِٓ ِٗزّزؼب ثزمذ٠ش اٌّغزّغ ٌّب ٠ئد٠

 ّبي أػ

 -  اٌزٟسافنب أعب١ٌت اٌؼٕف ٚاٌمٛح 

   اٌّقشٞرٕبي ِٓ اعزمشاس اٌّغزّغ 

  َِزؼبٚٔبً ِزؾبثبً ، ٠ؾزش

     آسائُٙ ؽمٛلُٙ ٠ٚزمجً

  ٗ٠ئوذ ػ١ٍّبً ػٍٟ أزّبئ

ٚٚالئٗ ٌٍّغزّغ اٌزٞ 

  ٠ؼ١ؼ ف١ٗ

 

 } احلقىق {ةاملىاطنــــــــة انصــــاحلـــــــ

 اٌؾمٛق اٌضمبف١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ االلزقبد٠خ اٌؾمٛق  اٌؾمٛق االعزّبػ١خ اٌؾمٛق اٌغ١بع١خ

اٌؾمتتتتٛق اٌزتتتتٟ ٠زّزتتتتغ ثٙتتتتب 

اٌّتتتتتٛاهٓ ػٍتتتتتٟ اٌّغتتتتتزٛٞ 

ؽش٠تتتخ  اٌغ١بعتتتٟ ، ِٕٚٙتتتب )

 –اٌتتتتتشأٞ  اٌزؼج١تتتتتش ػتتتتتٓ

 –اٌزشؽ١ؼ ٌٍّغبٌظ ا١ٌٕبث١تخ 

اٌؼتت١ؼ  –اخز١تتبس ِتتٓ ٠ؾىّتتٗ 

   ) فٟ علَ

اٌؾمٛق اٌٛاعت أْ ٠زّزغ ثٙب اٌّٛاهٓ 

  اٌؾك فٟ  ِٕٚٙب ػٍٟ اٌّغزٛٞ االعزّبػٟ

 اٌشػب٠خ –اٌّغىٓ اٌلئك  –االٔزمبي 

اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ  –اٌزؼ١ٍُ  –اٌقؾ١خ 

اٌٍّجظ  –اٌّغبٚاح ٚػذَ اٌز١١ّض  –

  إٌّبعت

اٌؾمٛق اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب 

اٌّٛاهٓ فٟ اٌّغبي 

االلزقبدٞ ٚرؾًّ  اٌؾك فٟ 

ِغزٛٞ ِؼ١ؾخ   – اٌؼًّ )

اٌىغت اٌّؾشٚع  –ِٕبعت 

 )  اٌز١ّٕخ اٌؾبٍِخ –

٘ٝ ؽك  اٌؾمٛق اٌضمبف١خ -

اٌزفى١ش  اٌّٛاهٓ فٟ ؽش٠خ

 . ٚاٌؾقٛي ػٍٟ اٌّؼٍِٛبد

٘ٝ ؽك  اٌؾمٛق اٌذ١ٕ٠خ

اٌّٛاهٓ فٟ ؽش٠خ اٌّؼزمذ 

 اٌذ٠ٕٝ ِّٚبسعخ اٌؾؼبئش

 . اٌذ١ٕ٠خ

 

 

 الواجباث
 قضاٌاه  االعتزاز بانتمائه لوطنه والدفاع عن          إنجاز األعمال بإتقان  االجتماعٌة                    بلت مشكبعض الالوعً ب 
 مشكبلت المجتمع المشاركة فً حل  العامة بالنظام واآلداب  عدم اإلخبلل 

 لٛاػذ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ األخلقلٛاػذ  لٛاػذ اٌذ٠ٓ لٛاػذ اٌمبْٔٛ

 لٛاػل ػبِخ رٕظُ ٍٍٛن ا٤فواك

ٚػ٩لبرُٙ كافً اٌّغزّغ ، ٚاٌزٟ 

غياء ٠زورت ػٍٟ ِقبٌفزٙب ٚلٛع اٌ

  إٌّبٍت ػ١ٍُٙ 

٘ٝ ِغّٛػخ ِٓ ا٤ٚاِو ٚإٌٛاٟ٘ 

اٌزٟ أٚؽٟ ثٙب هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ 

هٍٍٗ ١ٌجٍغٛ٘ب ٌٍٕبً ، ١ٌؼٍّٛا  ئٌٝ

 "  ثٙب ٌٖبٌؾُٙ فٝ اٌل١ٔب ٚا٢فوح

ٕيٌخ ِٓ ػٕل هللا ٌىً ىِبْ  ُِ لٛاػل 

  ِٚىبْ 

ٟ٘ ِغّٛػخ اٌمٛاػل اٌزٟ 

ضً اٌُؼ١ٍب فٟ  ُّ رؼجو ػٓ اٌ

ػٍٟ ػلَ  تاٌّغزّغ  ٠ٚزور

اؽزواِٙب ٍقٜ اٌّغزّغ ػٍٟ 

ُّقبٌف ٌٙب   اٌ

٠زفك إٌبً ػٍٟ  ٟ٘ لٛاػل ٍٍٛن

ئرجبػٙب ٚا١ٌَو ػ١ٍٙب فٟ ٍٍٛوُٙ 

 ا١ٌِٟٛ ٚؽ١برُٙ ا٨عزّبػ١خ ثْىً

ِؼزبك ِٚٓ إٌبكه ِقبٌفزٙب ٠ْٚؼو 

ٍيِخ ُِ  ا٦َٔبْ أٔٙب 

 

   خصائص القواعد القانونيت             انج والقانون

  بٌنهم العٌش     هو تنظٌم منها ألن الهدف مجموعات فً وسط قاعدة القانونٌة التوجد إال ال اجتماعٌة

  القاعدة القانونٌة ُتطبق بصفة عامة على كل األشخاص واألماكن  عامة 

 .والنواٌا القاعدة القانونٌة تهتم بتنظٌم عبلقات األفراد وسلوكهم الظاهر مهما كانت المشاعر سلوكٌة
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 { مراحل حطوره نشأة القانون و}
 

 ِشؽٍخ اٌزمب١ٌذ اٌُؼشف١خ  ِشؽٍخ اٌزمب١ٌذ اٌذ١ٕ٠خ ِشؽٍخ اٌمٛح

 

 ِشؽٍخ اٌزذ٠ٚٓ 

  

٠ىٓ ٕ٘بن  فٝ اٌؼقٛس اٌجذائ١خ ٌُ

ٚأّب عبد  –بْٔٛ ثبٌّؼٕٝ اٌّؼشٚف ل

اٌّغزّغ رمب١ٌذ أٚ ِغشد ؽؼٛس 

ٚٚاعجبد ، ٚوبٔذ  ثٛعٛد ؽمٛق

رؾذد ٘زٖ اٌٛاعجبد ٚاٌؾمٛق ػٓ 

) اٌمبْٔٛ  .هش٠ك اٌمٛح اٌزٟ رؾ١ّٙب 

 وبْ ِشادفب ٌٍمٛح  اٌجذائٟفٟ اٌّغزّغ 

 

ِتتغ رمتتذَ اٌّغزّؼتتبد اٌجؾتتش٠خ 

 ، األ١ٌ٘ٛتتتخٚاوزؾتتتبف فىتتتشح 

ٔغتتت اٌفتتشد ٚظٙتتٛس األد٠تتبْ ، 

ٌٍتتتذ٠ٓ اٌتتتزٞ أفتتتجؼ  ءؽتتتٟوتتتً 

 رٌته فتٟثّتب  ءؽتِٟقتذس وتً 

 اٌمبْٔٛ .

 

أعب١ٌت  ثّشٚس اٌضِٓ ِٚغ رطٛس

اٌؾ١بح أدسن اإلٔغبْ أٔٗ ٠ّىٓ أْ 

٠ىْٛ ٌٗ دٚس فٟ رٕظ١ُ اٌّغزّغ 

ِٓ اٌمٛاػذ  فٛمغ ِغّٛػخ

اٌزٟ رٕظُ اٌؼللبد ث١ٓ أفشاد 

اٌّغزّغ ١ٌٚغذ ثبٌنشٚسح أْ 

ٓ أْ ٚأّب ٠ّى رىْٛ د١ٕ٠خ ،

 اٌزٟ رىْٛ ِٓ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ

٠زؼبسف ػ١ٍٙب أفشاد اٌّغزّغ 

 . ٠ٚؾشفْٛ ػٍٝ اٌزّغه ثٙب

وبْ  اٌّشاؽً اٌغبثمخ فٟ

ػٕذِب ٚاٌمبْٔٛ غ١ش ِىزٛة 

ْ  اوزؾف اإلٔغبْ اٌىزبثخ ّٚ د

اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٕؾش٘ب ث١ٓ 

إٌبط ، ٚ٘ىزا أزمٍذ 

اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ ػجش 

٘ب اٌؼقٛس ، ٚرطٛسد ثزطٛس

اٌٝ أْ ٚفٍذ ٌٍّغزٜٛ اٌزٞ 

 .ا٢ْ  ٔشاٖ

 

 

 :  ا٨ر١خ  ِب اٌّمٖٛك ثبٌّفب١ُ٘
 فٝ اٌّؾبسوخ ثفؼب١ٌخ فٝ ؽً لنب٠بٖ اٌّغزّؼ١خ   ذٖ٘ٛ رٌه اٌؾخـ اٌزٜ ٌذ٠ٗ ِٓ اٌم١ُ ٚاٌّٙبساد ٚاٌّؼبسف ِب ٠غبػ : ِٛاهٓ فبٌؼ

 ٚاٌضمبفٟ ٚاالعزّبػٟ ٚااللزقبدٞ اٌغ١بع١ٟٔخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ ٘ٝ ِغّٛػخ اإلٌزضاِبد األخلل١خ ٚاٌمبٔٛ :ؽمٛق 

 اٌزٝ ٠غت أْ ٠زّزغ ثٙب اٌّٛاهٓ . ٚاٌذ٠ٕٟ

 اخز١بس ِٓ ٠ؾىّٗ (   –٘ٝ اٌؾمٛق اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب اٌّٛاهٓ ػٍٟ اٌّغزٛٞ اٌغ١بعٟ ، ِٕٚٙب ؽش٠خ ) اٌزؼج١ش ػٓ اٌشأٞ  :ؽمٛق ع١بع١خ 

 –اٌّغىٓ اٌلئك  –بٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٚاٌزٟ ٠زّزغ ثٙب اٌّٛاهٓ ِضً اٌؾك فٟ ) االٔزمبي ٟ٘ وً االٌزضاِبد اٌخبفخ ث  ؽمٛق اعزّبػ١خ

 اٌزؼ١ٍُ (

 اٌىغت اٌّؾشٚع –٠مقذ ثٙب ِغّٛػخ اٌؾمٛق اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب اٌّٛاهٓ فٟ اٌّغبي االلزقبدٞ ٚرؾًّ اٌؾك فٟ ) اٌؼًّ  : ؽمٛق الزقبد٠خ

 ٚاٌؾقٛي ػٍٟ اٌّؼٍِٛبد  ٘ٝ ؽك اٌّٛاهٓ فٟ ؽش٠خ اٌزفى١ش : ؽمٛق صمبف١خ

 ٘ٝ ؽك اٌّٛاهٓ فٟ ؽش٠خ اٌّؼزمذ ِّٚبسعخ اٌؾؼبئش اٌذ١ٕ٠خ . : ؽمٛق د١ٕ٠خ

 ٠مقذ ثٙب ِغّٛػخ اٌّغئ١ٌٛبد اٌزٟ ٠غت ػٍٟ اٌّٛاهٓ االٌزضاَ ثٙب رغبٖ ِغزّؼٗ ٚٚهٕٗ : ٚاعجبد

 أزّبإٖ ٌٛهٕٗ .ففخ اٌّٛاهٓ اٌزٞ ٠زّزغ ثبٌؾمٛق ٠ٍٚزضَ ثبٌٛاعجبد اٌزٟ ٠فشمٙب ػ١ٍٗ  : ِٛاهٕخ 

 لٛاػذ ػبِخ رٕظُ عٍٛن األفشاد ٚػللبرُٙ داخً اٌّغزّغ ، ٠ٚزشرت ػٍٟ ِخبٌفزٙب ٚلٛع اٌغضاء إٌّبعت ػ١ٍُٙ  . :لٛاػذ اٌمبْٔٛ

 ٘ٝ ِغّٛػخ األٚاِش ٚإٌٛاٟ٘ اٌزٟ أٚؽٟ ثٙب هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌٝ سعٍٗ ١ٌجٍغٛ٘ب ٌٍٕبط ، ١ٌؼٍّٛا ثٙب ٌقبٌؾُٙ فٝ : لٛاػذ اٌذ٠ٓ

 اٌذ١ٔب ٚا٢خشح  ٚرزٕبعت ِغ وً صِبْ ِٚىبْ . 

ضً اٌُؼ١ٍب فٟ اٌّغزّغ  .: لٛاػذ األخلق ُّ  ٟ٘ ِغّٛػخ اٌمٛاػذ ٚاٌغٍٛو١بد اٌزٟ رؼجش ػٓ اٌ

وً ِغزّغ ٠زفك إٌبط ػٍٟ ارجبػٙب ٚاٌغ١ش ػ١ٍٙب فٟ عٍٛوُٙ ا١ٌِٟٛ  فٟٟ٘ لٛاػذ ٚعٍٛن  :لٛاػذ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ

 ؾىً ِؼزبدٚؽ١برُٙ االعزّبػ١خ ث

 :  اآلتً ٌحقق:  أ١ّ٘خ اٌمبْٔٛ فٝ اٌّغزّغثُ رفغش 
 .المجتمع  األمن والنظام داخل -0   .العدل والمساواة بٌن األفراد  -7
 .تقدم المجتمع وتطوره  -4      .استقرار المجتمع وبقاإه  -7

 

 ِقبدس اٌمبْٔٛ

 اإلعل١ِخاٌؾش٠ؼخ  اٌؼشف اٌزؾش٠غ

القواعد القانونٌة فى  عملٌة وضع 
صورة مكتوبة بواسطة السلطة 

 المختصة بذلك فى الدولة

اعتٌاد الناس سلوكاً معٌناً فى حٌاتهم 
ُملِزمة  االجتماعٌة بحٌث ٌصبح قاعدة

 لٌه من ٌخالفهالدٌهم ٌعاقب ع

مستمدة من الدٌن الرسمً عامة  أسس
 للدولة  


