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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 
 

 نؤخذ منها على سبٌل المثال "  الكون الذي نعٌش به ملئ بالظواهر واألسرار العجٌبة "

 ًاىْجـى :  
   ًختلف ألوانها تووتتكون من مواد غازٌة ،  أجسام كبٌرة الحجم مضٌئة متوهجة تشع ضوء وحرارةه

 .الكواكب ، وٌدور حولها مجموعة من  حسب درجة حرارتها

  بم تفسر اختالؾ ألوان النجوم؟ 
 حرارة ٌكون لونها  وأكثرها  ،فأقلها حرارة ٌكون لونها أحمر  ،تختلف ألوان النجوم حسب درجة حرارتها

  . أزرق

  : خلً بالك 
 والحرارة  الضوءٌمد األرض ب يالشمس أقرب النجوم إلٌنا وهو الذمن أمثلة النجوم   

: اىنـىامـت  
    من النجوم  حرارة وتستمد الضوء والحرارةوأتشع ضوء  ال معتمة ة نسبٌارٌهً أجسام صغ. 
  تؤخذ  ) أفالك ( محددة مداراتً تدور هذه الكواكب حول النجوم ف 
                                    يالبٌضاو الشكل    

 األقَـبر :  
 ترتبط  و هاحول رعتمة أصغر حجما من الكواكب وتدوهً أجسام م 

   . بالجاذبٌة معها
 علٌها قمار الضوء من انعكاس أشعة الشمستستمد األ  
اىَجـزاد :  

    ًمالٌٌن من النجوم  ام واألشكال واألنواع وتحتوى علىتجمعات مختلفة األحج ًوم فـعدد من النجه،  
 . تفصل بٌنها مسافات كبٌرة

 ( المجرات أنواع) 
 ؼٌر منتظمة -3              بٌضاوٌة          -2                  حلزونٌة         -1

 
 

 
 
: وهى  وتتكون من عدد كبٌر من النجوم ًالدرب اللبن أو ةمجرتنا تعرف بمجرة سكة التبان الحظ أن 

 لى النوع الحلزونىتنتمى إ                 
  ب اللبنً؟ بم تفسر ٌطلق على مجرتنا اسم سكة التبانة أو الدر 

   1- الطرٌق  ًألنها تشبه التبن المتساقط ف ةسمٌت بسكة التبان      
  نها تشبه اللبن المسكوبأل ًالدرب اللبنسمٌت ب -2      
ًاىظذ :  
    هى مجموعة هائلة من أجسام غازٌة تظهر فً السماء على شكل سحابة من 

 . فً غالبٌتها نتٌجة انفجار النجوم الغبار تنشؤ 
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ىْيبسك ا:  
  هى أجسام صلبة كبٌرة الحجم تحترق جزئٌا عند احتكاكها بالغالف الجوي 
 . تتساقط أجزاء منها على سطح األرض وٌمكن أن   
 : خلً بالك 

 رضأللتصل  ًجسام الفضائٌة التالنوع الوحٌد من األ النٌازك هً -
  عندما ٌدخل نٌزك إلى الغالف الجوى ٌتحول إلى شهاب  -

  ماذا ٌحدث  إذا نزلت النٌازك فً  مناطق مأهولة بالسكان ؟ 

   1- سوف تسبب دمار شدٌد للمنطقة      . 

 به حفرةعمٌقة. عند سقوطها على سطح األرض تسبب -2     

ىشهت ا:  
   مس ــالفضاء حول الش ًماوٌة صلبة صغٌرة الحجم تسبح فــام ســجسأ 
 ا وتحترق درجة حرارته رتفع ترض لأل الجوىبالغالف  احتكاكها وعند    
 .على هٌئة سهام ضوئٌة فً السماء الشهب  وتظهر كلٌا ،    
 : خلى بالك   

 الكونأسرار من فقط  %01لم لم ٌكتشف إال اٌعتقد العلماء أن الع  
 
 
 

 

 
 

 

 

 : اىَجَىػخ اىشَظيخ 
 إلى الشرقالغرب  مجموعه من الكواكب من حوله( تدور سـمــالشط الحجم وهو )م متوسـتتكون من نج     

فٌها وتسٌر تنحرف عنها التمٌل وال ( محددة بٌضاوٌة الشكل  فالكأ ) فى مدارات ) عكس عقارب الساعة (
 . منتظمةو بسرعة ثابتة مقدره

  لماذا ال تتصادم كواكب المجموعة الشمسٌة مع أنها فً حركة مستمرة ؟ 
   معلومة وحدد لها مسارها الذي تسٌر فٌه وال تخرج عنه .ألن هللا خلقها بأحجام 
 : خلى بالك  الشمس النجم الوحٌد المضًء فً المجموعة الشمسٌة هو 
 : أعلن اجتماع االتحاد الفلكً الدولً الذي عقد فً العاصمةكواكب لكن 9كان عدد الكواكب  الحظ أن 

     لصؽر حجمه . نظرا   جموعة الشمسٌةم خروج كوكب بلوتو من الم2006عام  التشٌكٌة براغ 
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   ًمن خالل الشكل السابق نستطٌع أن نستنتج ما ٌل : 
 .عطـاردوأصغرها حجما هو  رىـمشتـال كبر كواكب المجموعة الشمسٌة حجما هوأ -1
 . نبتـونوأبعدها  اردـعط اقرب الكواكب للشمس  -2
 .الشكل ةـاوٌـبٌض تدور الكواكب حول الشمس فً مدارات -3

 

 ىشَض ا:  
  تقع الشمس فً مركز المجموعة الشمسٌة ، وهً أقرب النجوم لألرض . : موقعها 
  األرض . هبة ، حجمها ٌساوي ملٌون مرة حجمنجم متوسط الحجم عبارة عن كرة ملت : وصفها 
  الشمس التوجد حٌاة  بدونومصدر الحٌاة على األرض ألنها تمد األرض بالضوء و الحرارة   : أهمٌتها   

 . على األرض                
 

 ىشَظيخ امىامت اىَجَىػخ:  
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه الكواكب الخارجٌة         مجموعه الكواكب الداخلٌة       

 هً الكواكب القرٌبة من الشمس  موقعها : -1
 المرٌخ ( –األرض  -الزهرة  -)عطارد   
حجامها صؽٌرة أ -لبة  كواكب ص - : خصائصها -2
ٌطلق علٌها اسم  -سرٌعة الدوران حول الشمس  -

 الكواكب األرضٌة .

 بعد من الشمس هً الكواكب األ:  موقعها -1
 نبتون(   -أورانوس  -زحل  -)المشترى   
ؼازٌة  مواد  تكون معظمها منت - : خصائصها -2
 بطٌئة الدوران حول الشمس  -كبٌرة الحجم   -

 

 ٌطلق على المجموعة الداخلٌة اسم الكواكب األرضٌة ؟ بم تفسر : 
 ألنها مكونه من مواد صخرٌة تشبة األرض 
 ؟ عن الشمس الخارجٌةالمجموعة  كواكب بعد:  ما نتٌجة  
  تتلقى هذه الكواكب كمٌة ضئٌلة من الطاقة الشمسٌة 
 :خلى بالك ٌالكوٌكبات  من ة عدد كبٌرٌوجد بٌن مجموعة الكواكب الداخلٌة و مجموعة الخارج

 حزام الكوٌكباتسم إعلٌها  ، وٌطلق المشترى و المرٌخالصغٌرة التً تأخذ شكل حزام بٌن كوكبً 

 بردـــػط  
 أهم خصائصه : قرب الكواكب إلى الشمسأصغر الكواكب وأ.   

                       لسرعة دورانه ٌواجه الشمس بجانب واحد .  
  ٌوم وٌتحرك بسرعة كبٌرة فً مداره 88فً  حول الشمس  ورٌد :دورانه . 
  بم تفسر عدم مالئمة عطارد لسكنى اإلنسان ؟  الرتفاع درجة الحرارة علٌه لقربه من الشمس.  

 حزــشهـاى  
أهم خصائصه :  م األرض.   ٌعرف بتوأ 

   دورانه حول نفسهله غالف غازي متماسك ال ٌمكن اختراقه لذلك ال ٌمكن تحدٌد مدة                            . 
 : ٌقترب من حجم األرض . حجمه 
  ٌوما  225ٌتم دورته حول الشمس كل  :دورانه 

  بم تفسر: ٌعرؾ الزهرة بتوأم األرض ؟  . ألنه ٌتشابه مع األرض فً القطر و الحجم و الكتلة  

  ؟ الزهرةوجود ؼالؾ ؼازي متماسك حول كوكب :  ما النتائج 
   الٌمكن تحدٌد مدة دورانه حول نفسه.   صعوبة اختراقة وبالتالى 
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 ألرضا  

 : أهم خصائصه   
   أجمل الكواكب التً تشاهدها فً الفضاء.   من    سم ) الكوكب المائً ( إٌطلق علٌه          
  ٌعد القمر التابع الوحٌد له.                         
 : ٌوما . 365¼حول الشمس مرة كل  ، حٌث ٌكمل دورتهفً مدار ثابت الشمس ٌدور حول   دورانه 
  ً؟ بم تفسر: ٌطلق على كوكب األرض اسم الكوكب المائ 

    ( 71و 7 ألن الماء ٌشغل المساحة األكبر من مساحته% )  ( 99و 3، والٌابس% .) 
  ما النتائج : موقع األرض المتوسط بالنسبة للشمس ؟   

      0- . ٌصل إلى األرض قدر مالئم من الضوء و الحرارة       
 حفظ الكائنات الحٌة واستمرار الحٌاة على سطح األرض . -9         
   بم تفسر : وجود حٌاة على سطح كوكب األرض؟ 
      الذي ٌوجد على سطحه حٌاة بسبب : الوحٌد كوكب األرض هو الكوكب 
 غالفه الجوي على األكسجٌن الالزم للتنفس. ٌحتوي ٌوجد به ماء و -0
 درجة الحرارة على سطحه مناسبة للحٌاة لبعده المناسب عن الشمس . -9

 . رضهأقوة الجاذبٌة والضغط الجوى على سطحه مناسبٌن للحٌاة على  -3

 خــزيـَـاى  
 : بؤكاسٌد الحدٌد الحمراءبسبب غنى تربته  األحمرٌتمٌز باللون  خصائصه . 
  أصغر من األرض .        :حجمه 
 ٌوما . 686تستغرق دورته حول الشمس  ه :اندور 

   سم الكوكب األحمر؟إبم تفسر : ٌطلق على المرٌخ  
  بسبب غنى تربة المرٌخ بأكاسٌد الحدٌد الحمراء اللون. 

 زيــتـشـَـاى  
 : خصائصه      كبر الكواكب فً المجموعة الشمسٌةأهو.    قمرا. 16 ٌدور حوله 
 سنه أرضٌة 12ٌدور حول الشمس كل  ه :اندور.  

 وـــسد  
 : أهم خصائصه   : توجد حلقات حلزونٌة تدور حوله و تتمٌز هذه الحلقات بـ 
 ون من أجسام صخرٌة و جلٌدٌة . تتك أزرق (  –بنفسجً –تظهر بؤلوان مختلفة ) أحمر 
 : مره 663قدر حجم األرض   حجمه  
 سنه أرضٌه22و5ٌدور حول الشمس كل  ه :دوران .  

 ّىصـأورا  
 : ٌظهر فً السماء على شكل كرة ملساء. شكله     
 : العام زحل والمشترى فً تركٌبهكل من ، وٌشبه أخضر ٌمٌل إلى الزرقة  لونه . 
 : سنه أرضٌة . 82ٌدور حول الشمس كل  دورانه 

 ُّىــجتـ  
 : خصائصه  ( األزرقٌسمى الكوكب  )رقاء تشع ضوءا خافتا ٌبدو كماسه ز 

  . ٌكاد ٌكون توأم أورانوس  
 .شدٌد البرودة بسبب بعده الشدٌد عن الشمس  

 : سنه أرضٌة  165ٌدور حول الشمس كل  دوانه. 
 

  :خلى بالك 
 السنة الفلكٌة للكوكب هى الفترة التى ٌكمل فٌها الكوكب دورانه حول الشمس   
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 اهيم الوحدةمف

 معـنـــاه المفهوم
 ٍجزح

      ّيي٘ معيؼييبي ة ٚييزل ىييٌ لمَعيئه لميامنوييأل لالعييبه ٓ لا يي ب  
 ٓ لأٍلع .

 مىمت
جظو ىؼمو ال ٙشغ ظٔء ٓ ال لزلرل ٓ ٙظميد ظٔءُ ٓ لزلرميِ ىيٌ 

 ٍعو قزٙب ىَِ .

 جظو ىع٘ء ىنمْب ٙشغ ظٔء ٓ لزلرل . ّجٌ

 قَز
      ٙيزم ػ هيِ هوؼيل لمعبةهٚيأل  جظو ىؼمو أصيرز لعييب ىيٌ لم ٔلةيب
 ٓ ٙؼ ض ظٔء لمشيض لمظبقطأل ػنِٚ .

 جظو صنب ة ٚز ٙحمزق جشئٚب ػَد للم بةِ هبمرالف لمعٔٗ . ّيشك

 طذً
أجظبه غبسٙأل مظْز في٘ لمظييبء ػنيٖ  ي ل طيحبهأل ىيٌ لمر يبر 

 مَشأ ٍمٚعأل لٍوعبر لمَعٔه . 

 شهت
ٔ  أجظييبه طيييبٓٙأل صيين أل صييرٚزل لمحعييو مظيي ح فييٖ لموعييبء ليي
ػَييد لمشيييض ٓمعييزٗ فيي٘ لمظيييبء ػنييٖ ّٚئييأل طييْبه ظيئئٚأل 

  . محمزق ةنٚب للم بةِ هبمرالف لمعٔٗ

مىامت 
 داخييخ

ّ٘ ةٔلةب صن أل قزٙ أل ىٌ لمشيض ، ألعبىْب صرٚزل ، ٓ طزػأل 
 .دٓرلٍْب ػبمٚأل ٓ ٙطنق ػنْٚب لطو لم ٔلةب لارظٚأل 

مىامت 
 خبرجيخ

غبسٙأل ، ٓ ّي٘  لمشيض ، ٓ مٔجد ف٘ لبمأل ّ٘ ةٔلةب هؼٚدل ػٌ
 ة ٚزل لمحعو هطٚئأل لمدٓرلً لٔ  لمشيض .

 .ّٔ لميظبر لمذٕ مدٓر فِٚ لم ٔلةب لٔ  لمشيض  ٍذار 
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 األطـئيخ
 

 
 

 

 
 

أكمل العبارات التالٌة  :السؤال األول :  
 ..............و.............. تدور الكواكب حول ................. وتستمد منها -1
 ..................... الكواكب عن طرٌقترتبط األقمار ب -2
 .......................  أكثر النجوم حرارة ٌكون لونها -3
 .......................  تأخذ الكواكب فى مداراتها الشكل -4
 ..........................مجرتنا من النوع  -5
 .......................باسم ...................... أو تعرف مجرتنا  -6
  حتراقهاإبعد .....................  ترى الشهب على هٌئة -7
 .................... التى تصل إلى األرض هو النوع الوحٌد من األجسام الفضائٌة  -8
 .......................... أقل النجوم حرارة ٌكون لونها -9

 .....................عند سقوط النٌازك على سطح األرض تسبب -11
 ...................... بالضوء والحرارة رب النجوم إلٌنا وهو الذى ٌمد األرضأق -11
 ................... اقرب الكواكب للشمس هو .................. وأبعدها -12
  الشمسٌة استبعد العلماء كوكب ....................... من المجموعة -13
  م األرضٌعرف كوكب ..................... بتوأ -14
 ...................  الحلقات الحلزونٌة حول كوكب توجد -15
 ..............الخارجٌة ................. وأحجامها سرعة دوران الكواكب -16
 ................. الشمس من ............. إلى تدور الكواكب حول -17
  مرة قدر حجم األرض ............ ٌساوى حجم الشمس -18
 ................توجد الكوٌكبات بٌن كوكبى ....................و -19
 األرض الشمس هى مصدر ............... و............... لسكان -21
 
 

 اختر االجابة الصحٌحة من بٌن األقواس  :السؤال الثانى : 
 الشهب ( –النٌزك  –القمر  –النجم )   الجسم الفضائى الوحٌد الذى ٌصل لألرض -1
  )كروٌة –منتظمة  غٌر –الحلزونى  –البٌضاوى    ( التبانة من النوع مجرة درب -2
   حتراقهاإ المجرة ( على هٌئة سهام ضوئٌة بعد –الشهب  –السدم  –النٌازك  )ترى  -3
  ) الزهرة –نبتون  –زحل  –عطارد  ) ٌدور حوله عدد من الحلقات هو الكوكب الذى -4
 (  المرٌخ –زحل  – المشترى –األرض )  األحمر هوالكوكب الذى ٌعرف بالكوكب  -5
  ( حلزونٌة –غٌرمنتظمة  –دائرٌة –بٌضاوٌة  ) تتدورالكواكب حول الشمس فى مدارا -6
 صغر –ابتعدت عن الشمس  –زاد حجمها  –اقتربت من الشمس )   كلما تزداد سرعة دوران الكواكب -7

 ( حجمه
 ( توأم األورانوس –الكوكب األزرق  –حمر األ الكوكب –توأم األرض )     ٌسمى المرٌخ بـ -8
   كواكب المجموعة الشمسٌة المشترى ( أكبر –زحل  –الزهرة  –المرٌخ  )ٌعتبر -9

    زحل ( –عطارد  –األرض  –المائى هو كوكب ) المشترى  كوكبال -10
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  : كل عبارة مما ٌلى أكتب ما تدل علٌه  :السؤال الثالث  
  بالجاذبٌة معها ب وٌرتبط الكواك ٌدور حول معتمجسم  -1
  جسم سماوى ٌرى فى السماء على هٌئة سهام ضوئٌة -2
   وٌستمد ضوءه وحرارته من نجم قرٌب منه  جسم معتم ال ٌشع ضوء وال حرارة -3
  األحجام واألشكال تجمعات من النجوم مختلفة -4
  النوع الوحٌد من األجسام الفضائٌة التى تصل إلى األرض -5
  لسماء على شكل سحابة من الغبارأجسام غازٌة تظهر فى ا -6
    كبٌرة الحجم متوهجة تشع ضوء وحرارة أجسام -7
 كواكب بعٌدة عن الشمس وبطٌئة الدوران -8
  علٌها الكواكب األرضٌة كواكب صلبة قرٌبة من الشمس ٌطلق -9

 توجد بٌن مجموعة الكواكب الداخلٌة  و الكواكب الخارجٌة  -10
 

 ( ×أوعالمة )  ( √ضع عالمة ) :   بعالسؤال الرا: 
 (      ) حول النجوم فى مدارات دائرٌة الشكل  تدور الكواكب -1
 (      )  القمر جسم متوهج لذلك ٌشع ضوء -2
  (      ) النٌازك أكبر حجما من الشهب -3
 (      )  لونها أزرق أكثر النجوم حرارة ٌكون -4
 (      )  الدرب اللبنى من المجرات البٌضاوٌة -5
 (      )  لى األرضأقرب النجوم إ الشمس -6
  (      ) تتحول النٌازك إلى شهاب عند دخولها جو األرض -7
 (      )  تظهر السدم على شكل سحابة من الغبار -8
   (      ) الحلزونى مجرتنا من النوع -9

 (      ) تسبب النٌازك دمار شامل وتصنع حفر عمٌقة  -11
  (      ) أقرب كوكب للشمس عطارد لذلك فهو أقلهم حرارة -11
  (      ) األرض لتشابهه مع األرض عرف المرٌخ بتوءمٌ -12
  (      ) أرضٌة سنه 12المشترى ٌتم دورته حول الشمس كل  -13
  (      ) الكواكب الخارجٌة بطٌئة الدوران حول الشمس -14
  (      ) زحل ٌتحرك بسرعة كبٌرة وٌواجه الشمس بجانب واحد -15

 

 بم تفسر :  :السؤال الخامس 
        مجرتنا اسم الدرب اللبنى ٌطلق العلماء على -1
 النجوم فى ألوانها عن بعضها  تختلف -2
 ٌرى القمر مضٌئاً رغم أن األقمار معتمة  -3
 الغبار  تكون السدم على شكل سحابة من -4
  ٌسمى العلماء مجرتنا باسم سكة التبانة -5
                         بتوأم األرض ٌسمى الزهرة -6
  سانصالحٌة األرض لسكن ومعٌشة االن -7
   بالكوكب األحمر ٌسمى المرٌخ -8
  تسمى األرض بالكوكب المائى -9

   البرودة نبتون شدٌد -11
  ال ٌمكن تحدٌد مدة دوران الزهرة حول نفسه -11
 الشمس ال توجد حٌاة على األرض بدون -12
  بعضها عدم تصادم كواكب المجموعة الشمسٌة مع -13
  تسمى كواكب المجموعة الداخلٌة بالكواكب االرضٌة -14
  عطارد اقصر من أى كوكب أخرالسنة فى  -15
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   تشبة األرض الكره فً شكلها وسطحها ٌبدو منحنٌا. 
  أو لماذا ال نشعر بانحناء األرض ؟  لماذا ٌبدو سطح األرض و كأنه منبسطا ؟  
. ألن ما تراه عٌنك ما هو إال مساحة صغٌرة جدا من مساحة األرض 
  و قد نتج عن ذلك:قرٌبا : الشكل العام لألرض ٌشبه الكرة ت 
 اختالف توزٌع أشعة الشمس على سطح األرض .  -1
 اختالف كمٌة األشعة الساقطة من منطقة ألخرى ومن وقت ألخر . -2
 البٌئات. لحرارة وتنوع المناخ والنبات والكائنات الحٌة ، وبالتالً تنوعاختالف درجات ا -3

  ؟ ٌر كروٌة(ماذا ٌحدث لو : كان سطح األرض مسطحا )ؼ 

      . سقوط أشعه الشمس على األرض بشكل عمودي -1

        . تسقط أشعه الشمس على األرض فً وقت واحد وبدرجه واحده -2
      .الكائنات الحٌة والبٌئات والنبات وعدم تنوعه وعدم تنوع ثبات المناخ  -3

  على الشكل الكروي لألرض ؟  ما النتائج المترتبة 
وقد أدى ذلك إلى:قٌت سقوط أشعة الشمس على األرض من منطقة ألخرى ، اختالف تو  
 تنوع البٌئات . -3                 الكائنات الحٌة . تنوع النبات و -2                تنوع المناخ . -1

  أقطــبر األ رض  
 . هو قطعة مستقٌمة تصل بٌن نقطتٌن على سطح األرض وتمر بالمركز:رالقط
 ذ ٌبلػ :إبعاد األرض عن مركزها ؼٌر متساوٌة أ 

 وٌقسم الكرة   (مارا بمركز األرض ٌصل بٌن القطب الشمالى والقطب الجنوبى خط وهمى) القطرالقطبى ،
 إلى قسمٌن شرقى وغربى ، وٌنطبق تماما مع خط جرٌنتش .األرضٌة 

  مٌل(6277كم )12638.4 طوله 
  وٌقسم الكرة  (على دائرة اإلستواء مارا بمركزاألرض نقطتٌن نٌصل بٌ خط وهمى)القطر االستوائى ،

 شمالى وجنوبى . األرضٌة إلى قسمٌن
 كم43.2( مٌل والفرق بٌنهما 6226) كم 12681.6طوله 

 عند القطبٌن ومنبعجة عند خط االستواء. كاملة االستدارة فهً مفلطحة لذلك فؤن األرض كرة غٌر 
   ؟ ئً أطول من القطر القطبً: القطر االستوابم تفسر 
القطبٌن ومنبعجة عند خط االستواء. الن األرض كرة غٌر كاملة االستدارة فهً مفلطحة عند 
  ؟ ث إذا كانت األرض كاملة االستدارةدماذا ٌح  

 . ألصبح القطران القطبى واالستوائى متساوٌان فً الطول 
  ؟ بم تفسر األرض لٌست كاملة االستدارة 

 0- . ألنها منبعجة قلٌالً عند خط االستواء ومفلطحة عند القطبٌن 

  مٌالً.97القطر اإلستوائى أطول من القطر القطبى بحوالى  -9    
  ؟  ما النتائج المترتبة على عدم تساوي أقطار األرض 
0-  . أصبحت األرض غٌر كاملة االستدارة 
 ند خط االستواء منبعجة عصبحت األرض مفلطحة عند القطبٌن وأ -9   
 

   خطىط اىطىه ودوائز اىؼزض 
 مجسمات الكرة و وجود لها فً الطبٌعة ( وإنما رسمها العلماء على الخرائط  وهمٌة ) الودوائر هً خطوط

 .بهدف االستفادة منها فً تحدٌد المواقع على سطح األرض بدقة األرضٌة
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 زض :ــز اىؼـــدوائ 
 كلما ابتعدنا هى غٌر متساوٌة الحجم تصغر تدرٌجٌا تحٌط بالكرة االرضٌة و متوازٌةأفقٌة  دوائر وهمٌة

   . حتى تصبح مجرد نقطة عند القطبٌن عن خط االستواءوبآ شماال أو جن
  دائرة العرض الرئٌسٌة وهى االستواء (دائرة  )أكبر دوائر العرض .  

  النصف الجنوبى فى 27لشمالى وفى النصف ا 27دائرة  ٌتوسطها خط االستواء منها  187عددها . 
  إلى مسافات متساوٌة بٌنها . 27تم تقسٌم المسافة من دائرة اإلستواء إلى نقطة القطب 

  ر العرض الرئٌسٌة هًـدوائ : 

       جنوبىلى قسمٌن متساوٌٌن شمالى ووتقسم الكرة االرضٌة إ (صفر) ( الدائرة االستوائٌة ودرجتها 1

  شماال      23.5 ن( مدار السرطا2
  جنوبا     23.5 ( مدار الجدي3

   شماال     66.5 ( الدائرة القطبٌة الشمالٌة4
 جنوبا    66.5 ( الدائرة القطبٌة الجنوبٌة5

  شماال                   27 ( نقطة القطب الشمال6ً
   جنوبا      27 ( نقطة القطب الجنوب6ً
  أهمٌة دوائر العرض :  

 المواقع شمال وجنوب خط االستواء د( تحد1ٌ

 تفٌد فى تقسٌم العالم إلى مناطق حرارٌة وأقالٌم مناخٌة و (9
 ل المناخ من حرارة ورٌاح وأمطار التعرف على أحوا    

 ل فى تحدٌد مواقع المدن والبلدان ( تشترك مع خطوط الطو3
  شماال وجنوبا ( تحدٌد موضع االنسان على سطح األرض4

 ىطـــىه :ىط اــخط 
  تبدأ من القطب الشمالى وتنتهى عند القطب الجنوبى . أنصاف دوائر وهمٌة 
 ألنها تلتقى عند القطبٌنمتساوٌة فً الطول وغٌر متوازٌة  هى خطوط .  
  خط الطول الرئٌسً ( . خط جرٌنتشٌتوسطها ( 
  خطا  فً  187و فً النصف الشرقً خطا   187خطا  منها  367عددها 
  . النصف الغربً    

  : أهمٌة خطوط الطول 
  اوغرب اشرق على سطح األرض قعاموالتحدٌد ( 0
  ن وفروق التوقٌت فً كل جهات العالم( تحدٌد الزم9

 

  :خلى بالك0 ). خط جرٌنتش درجته صفر 
 غرافً عامالج دٌنة لندن والتى عقد بها المؤتمرم ( سمً بهذا االسم لمروره بقرٌة جرٌنتش التً تقع قرب9
  وكان من ضمن أعماله تحدٌد خط الطول الرئٌسى .م 0884   
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  ة ـرة األرضٌـح الكـطـى سـن علـزمـالؾ الـاخت: 

 

  ٌختلف الزمن من مكان آلخر على سطح األرض باختالف خطوط الطول ؟  بسبب: 
 ساعة.94كل  دوران األرض حول محورها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق مرة -0
 شروق الشمس على األماكن الواقعة فً الشرق قبل األماكن الواقعة فً الغرب.  -9

 

  كٌف ٌمكن معرفة فروق التوقٌت بٌن مدٌنتٌن ؟ 
   لمعرفة كٌفٌة حساب فروق التوقٌت بٌن مدٌنتٌن ٌجب أن نعلم الحقائق التالٌة:  

  دقائق . 4ٌبلغ الفرق فً الزمن بٌن كل خط طول وآخر  -0

 .غربا ٌزٌد الزمن باإلتحاه نحو الشرق وٌقل كلما اتجهنا -9
  

 :  خطوات حل مسألة الزمن 
 المدٌنتٌن ( إٌجاد الفرق بٌن خطوط الطول بٌن 1
 دقائق  4 فً تحوٌل الفرق بٌن خطوط الطول إلى فرق فً الزمن من خالل ضرب عدد خطوط الطول (2
 ٌطرح الفرق فً الزمن إذا اتجهنا غربا .ٌضاف الفرق فً الزمن إذا اتجهنا شرقا ، و (3
 : شرقا فكم تكون السااعة  45فً مدٌنة بغداد الواقعة على خط طول العاشرة صباحا  إذا كانت الساعة مثال

 شرقا ؟ 65فً مدٌنة نٌودلهً الواقعة على خط طول 
   خطا . 37=  45 – 65الفرق فً خطوط الطول بٌن المدٌنتٌن =  - : الحل 

 دقٌقة  ) ساعتان ( x  4  =127 37الفرق فً الزمن بٌن المدٌنتٌن =  -              
 وبما أن نٌودلهً تقع إلى الشرق من بغداد إذا ٌضاف الفرق فً الزمن إلٌها  -              
 ظهرا. 12=  2+  17التوقٌت فً نٌودلهً =  -              

 
:خلى بالك 

   واحد تتفق فى توقٌتها  المدن التً تقع على خط طول 
 مدٌنتً ) القاهرة و الخرطوم ( ٌتفقان فً التوقٌت لوقوعهما  : مثال
 (شرقا  37) على خط طول واحد .         
 

  المدن التً تقع على خطوط طول مختلفة ٌختلف توقٌتها 
  ألنمدٌنة القاهرة تسبق فً التوقٌت مدٌنة تونس  مثال : 

 الشرق من تونس  القاهرة تقع إلى         
  
 : موقع مصر بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض  

 
 
 
 

.. 
 

 

 
 
 
 

 

 

نجد أن من خالل الخرٌطة التً أمامك  : 
و  شماال 99تقع مصر بٌن دائرتً عرض  -

و   أى فى نصف الكرة الشمالى شماال 30و5
أى فى  شرقا 37و  شرقا 95طول   خطً بٌن 

 صف الكرة الشرقىن
 هى ٌمر بجنوب مصر دائرة عرض رئٌسٌة -

  شماالً ( 93.5ْمدار السرطان )

عدد خطوط الطول التً تمتد علٌها األراضً  -
وعدد دوائر العرض  خط طول  09المصرٌة 

 دائرة عرض 9.5
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  ؟النهار أهمٌة تعاقب اللٌل و : بم تفسر  
   : ًلتعاقب اللٌل والنهار أثر كبٌر ف تنظٌم الحٌاة على سطح األرض  

للراحة واستعادة  و النبات للحٌاة ، واللٌل) فقد جعل هللا عز وجل النهار للسعى وممارسة اإلنسان و الحٌوان 
 النشاط مرة أخرى ( .

  :خلى بالك 
من نعم هللا عز  ٌعد تعاقب اللٌل والنهار من أهم الحقائق الكونٌة التى تشهد على وحدانٌة الخالق وهى نعمة  

 .  نأواخر القرن العشرٌلم ٌتمكن العلماء من كشف أسرارها إال فً  معجزة إلهٌةوجل ، وهى 

  األرض لٌست ثابتة فً مكانها بل تدور كغٌرها من الكواكب . 

  لألرض دورتان :                                                                                 
 . ساعة 24مرة كل أمام الشمس ) نفسها ( تدور فٌها األرض حول محورها  " ( دورة ٌومٌة0
 (. ٌوم 365 ¼)  مرة كل عامتدور فٌها األرض حول الشمس  " ة( دورة سنو9ٌ

  لماذا ال نشعر بحركة األرض؟ بسبب : 
   0 )      . سرعة وانتظام دوران األرض 

 . الجاذبٌة األرضٌةانجذاب األشٌاء إلٌها بقوة ( 9      
 التجاه وٌبقى فى مكانه دون أن فى نفس احولها  فاألرض عند دورانها كل ما ٌحٌط بها ٌنجذب إلٌها وٌدور   
  .بجاذبٌة محددة مناسبة للحٌاة المستقرة ٌنفصل عنها  فاالرض تمتاز     
 

    ) دورح األرض دىه ٍذىرهب ) اىيـيو و اىْـهبر   
 

من أمام الشمس محورهااألرض حول  اندورهً  : الدورة الٌومٌة 
 . (كل ٌوم  ) ساعة 24مرة كل الشرق إلى  الغرب  

نهار النصف المواجه للشمس مضٌئؤ : بسبب هذا الدوران ٌكون ( ) 
   ( ) لٌل النصف اآلخر مظلمو 
  ما المقصود بمحور األرض ؟  
وهو ٌمٌل عن الخط األرض ، بمركز ماراً  وهمً ٌصل بٌن القطبٌن هو خط 

    درجة . 93و5مقدار ب العمودي 
                                                                      

   ؟                                                                                                                            ما النتائج المترتبة على دورة األرض حول محورها                 
    تعاقب اللٌل و النهار . -0

   ختالف التوقٌت بٌن جهات األرض .ا -9
 حول نفسها من الغرب  حٌث دوران األرض :الغروب تكون ظاهرة الشروق و -3

  الغرب جهةمن غرب وت الشرقجهة من شرق الشمس تللشرق جعل     
  انحراؾ الـرٌـاح الــى: -4

 )أ( ٌمٌن اتجاهها فً نصف الكرة الشمالً .        
 ً نصف الكرة الجنوبً .)ب( ٌسار اتجاهها ف   

 إنحراف األجسام الساقطة علً سطح األرض عن اإلتجاه العمودي . -5
 

 
 
 

 
       

 : ٍالدظخ هبٍخ 
ض فً أماكن مختلفة على سطح األر ٌتواجداناللٌل و النهار  -1

على نفس المكان فً أوقات  ٌتعاقبانفً نفس التوقٌت ، و 
 مختلفة .

ٌمتاز كوكب األرض بجاذبٌة محددة مناسبة للحٌاة المستقرة  -2
. 
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 ؟............ ذاإماذا ٌحدث 

   : التدور حول محورها كانت األرض ثابتة -1

 1- عدم  تعاقب اللٌل والنهار  . 

 ٌال دائما وبذلك تصعب الحٌاة.ٌظل الجزء المواجه للشمس نهار دائما والجزء األخر ل -9    
 لم ٌختلف التوقٌت بٌن جهات األرض . -3

          : كانت جاذبٌة األرض قلٌلة مثل القمر -2
  جاذبٌة األرض      جاذبٌة القمر ٌطٌر اإلنسان فً السماء عندما ٌبذل أي جهد وذلك ألن   

  األرض وال ٌستطٌع الحركةٌلتصق اإلنسان ب  : كانت جاذبٌة األرض كبٌرة مثل المشترى -3

 

 
 
 

 

 ) دوران األرض حول الشمس ) الفصول األربعة. 
 الدورة السنوٌة لألرض :  
 ٌوم  365 ¼مرة كل   بٌضاويدورة كاملة فً مدار  الشرقإلى  الغربمن  الشمساألرض حول  اندورهً 

  أى مرة كل عام.
   ؟ما النتائج المترتبة على الدورة السنوٌة لألرض  
 اختالف درجات الحرارة .   -9                   تعاقب الفصول األربعة .               -0 
 تنوع المناخ و تنوع المحاصٌل الزراعٌة . -3 

  ماذا ٌحدث لو : لم تدور األرض حول الشمس ؟ 
                       عدم تنوع المناخ                     ألربعة      عدم تعاقب الفصول ا    
     .حدوث صٌف دائم فً مكان وشتاء دائم فً مكان أخروتصبح الحٌاة على وتٌرة واحدة 
  :خلى بالك 

  ختالف درجات الحرارةإاختالف فصول السنة ٌرجع إلى . 

  األماكن القرٌبة من خط االستواء ترتفع فٌها درجات الحرارة بسبب سقوط أشعه الشمس بصوره
 عام عمودٌة طول ال

  األماكن البعٌدة عن خط االستواء تنخفض فٌها درجات الحرارة بسبب سقوط أشعه الشمس بصوره
 مائلة 

  ؟ ما أسباب اختالؾ درجات الحرارة من مكان آلخر على سطح األرض  
  وطول النهارعلى األرض زاوٌة سقوط أشعة الشمس ٌتوقف اختالف درجة الحرارة من مكان آلخر على 

  حٌث :
 ارتفاع درجة حرارتها ٌؤدي إلى قوط أشعة الشمس عمودٌة على بعض الجهات س -
 انخفاض درجة حرارتها  ٌؤدي إلى سقوط أشعة الشمس مائلة على جهات أخرى  -

  ما النتائج المترتبة على : اختالؾ زاوٌة سقوط أشعة الشمس على األرض ؟ 
   .أختالف درجة الحرارة من مكان آلخرعلى سطح االرض 

  بم تفسر : األشعة العمودٌة أشد حرارة من األشعة المائلة ؟ 
 ة ـودٌـة العمــألن األشع:  

 جزئا كبٌراً من  تخترق مسافة اقصر من الغالف الجوى لألرض فال تفقد - 
 حرارتها .   

 المساحة وبالتالً  تغطً مساحة أقل على سطح األرض فتتركزفً تلك - 
  تكون أعلى حرارة   
 هــلة فـائـة المـألشعا اـإم ً:  

 .من حرارتها كبٌراالغالف الجوى فتفقد جزئا  فى أطولتخترق مسافة  -

 تقل حرارتها. تتوزع حرارتها على تلك المساحة وبالتالى تغطً مساحة أوسع من سطح األرض و بالتالً  -



 

13 

 
   دذوث اىفصىه األرثؼخ   

 

  : كٌفٌة حدوث الفصول األربعة  ربعة نتٌجة : تحدث الفصول األ 
 . دوران األرض حول الشمس مرة كل عام -0
 رض و ثبات اتجاهه أثناء الدوران .مٌل محور األ -9
 :خلى بالك  
 . حول الشمس األرض أثناء دوران تجاه واحد الٌتغٌرإمٌل المحور ثابت فً     

   ؟……..ماذا ٌحدث اذا 
  لو كان محور األرض عمودٌا ؼٌر مائال : -1

 شمس عمودٌة فقط على خط االستواء و مائلة على بقٌة أجزاء األرض طول العام .ألصبحت أشعة ال 

 . لم تحدث الفصول األربعة  
 .ثبات حالة المناخ فً كل أجزاء األرض 

 لو كان مٌل محور األرض ؼٌر ثابت االتجاه ألدى ذلك إلى : -2
 مجًء الفصول األربعة بغٌر ترتٌبها الذي نعرفه .  

 ٌف فً السنة الواحدة .تكرار الشتاء أو الص 

   دوران األرض حول الشمس مع مٌل المحور وثبات اتجاهه ؟ :ما النتائج 
 اختالف زاوٌة سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من شهر آلخر . -0
               . اختالف درجات الحرارة -9

 حدوث الفصول األربعة . -3

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الجنوبًالكرة الشمالً و بعة فً نصفً: توزٌع الفصول األر: 
  :اإلنقالب الصٌفى ٌونٌه (  21(( الصٌؾ الشمالً )  1))    

  مدار السرطانتتعامد الشمس على  

  اللٌل .ٌقصر النهار و  طولفٌفً نصف الكرة األرضٌة الشمالً الصٌف ٌحل فصل 

  اللٌل .ٌطول و  النهارٌقصر فً نصف الكرة األرضٌة الجنوبً ف الشتاءٌحل فصل 

 ارتفاع درجات الحرارةٌتمٌز فصل الصٌف ب . 

 :  اإلعتدال الخرٌفى سبتمبر ( 23(( الخرٌؾ الشمالً )  2))   
  االستواء دائرةتتعامد الشمس على  

  الشمالً فً نصف الكرة األرضٌة  الخرٌفٌحل فصل. 

  الجنوبًفً نصف الكرة األرضٌة  الربٌعٌحل فصل . 

 فً نصفً الكرة األرضٌة .درجات الحرارة  لوتعتدطول اللٌل و النهار  ٌتساوى 

 تساقط أوراق الشجرٌتمٌز فصل الخرٌف ب . 
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 : اإلنقالب الشتوى دٌسمبر (  21(( الشتاء الشمالً )  3))    
  تفع فى نصف بٌنما تر درجة الحرارة فى نصف الكرة الشمالى تنخفضف  مدارالجديالشمس على تتعامد

 . الجنوبًالكرة 

  اللٌل . ٌطولالنهار و  ٌقصرً نصف الكرة األرضٌة الشمالً ففالشتاء ٌحل فصل 

  اللٌل  ٌقصرالنهار و  ٌطولفً نصف الكرة األرضٌة الجنوبً ف الصٌفٌحل فصل 

 سقوط األمطارو  نشاط الرٌاحٌتمٌز فصل الشتاء ب . 
 :اإلعتدال الربٌعى مارس (  21(( الربٌع الشمالً )  4))    

  ستواءاال دائرةتتعامد الشمس على  

  الشمالً فً نصف الكرة األرضٌة  الربٌعٌحل فصل. 

  الجنوبًفً نصف الكرة األرضٌة  الخرٌفٌحل فصل . 

 فً نصفً الكرة األرضٌة .درجات الحرارة  وتعتدلالنهار طول اللٌل و ٌتساوى 

 األشجار تنبت أوراقو  اعتدال المناخٌتمٌز فصل الربٌع ب 
 

 

 مفاهيم الوحدة

 معـنـــاه المفهوم
 طىهاى ىطخط

م ييدأ ىييٌ لماطييب لمشيييبمٖ  بف دٓلئييز ّٓيٚيألٍصييأػ يبرل ػييٌ 
 ٓمَمْٖ ػَد لماطب لمعَٔهٖ

 محٚػ هبم زل لارظٚألأفاٚأل ّٓيٚأل  دٓلئز ؼزضاى دوائز

 ٍذىر األرض
ّٓئ ٙيٚيل  لارض ، هيزةيش ىبرل   ّٓي٘ ٙصل هٌٚ لماط ٌٚ خػ

 درجأل 5ٓ32يادلر ه ػٌ لماػ لمؼئدٗ

 دورح يىٍيخ
ىيٌ  أىيبه لمشييض) ٍوظْب ( لٔ  ىحٔرّب لارض ّٖ دٓرل 

 طبػأل 32ىزل ةل  لمرزب إمٖ لمشزق

 دورح طْىيخ
ىيزل ىٌ لمريزب إميٖ لمشيزق لارض لٔ  لمشيض ّٖ دٓرل 
 ٙٔه (. 265 ¼)  ةل ػبه

 فصو ٍْبخً
فمزُ سىَٚأل ىٌ لمؼبه مميٚش هاصبئص ىؼَٚأل ىيٌ لٚيا لمحيزلرل 

 .ٓلاىطبر ٓلمزٙبح

اىقطز 
 االطتىائً

           ٙصيل غٔميِ يميد ىيٌ لمشيزق منريزب ٓٙ ػ لمّٔيٖ لميذٕلما
 ( ىٚل 7237) 

 اىقطز اىقطجً
صييل هييٌٚ لماطييب لمشيييبمٖ ٓلماطييب ٙلميئّيٖ لمييذٕ  اييػلم

 ىٚل ( 7277ٓ ٙصل غٔمِ )  لمعَٔهٖ
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 األطـئيخ
 

 
 
 

 
أمام ماٌناسب كل عبارة (× ( أوعالمة )  √ضع عالمة ) :  ألولالسؤال ا : 
 (     )    شمال خط االستواء     23و5دي عند دائرة عرض ٌقع مدار الج -1
 (       )     ٌث االتساع   تتساوى دوائر العرض من ح -2
 (         )   عرض هً دائرة خط االستواء    اكبر دائرة  -3
 (     )    ط الطول صفر بخط جرٌنتش       ٌسمى خ -4
 (      ً والجنوبً   ) ٌصل القطر االستوائً بٌن القطبٌن الشمال -5
 (    )       األرض اذبٌة على سطح الجاذبٌة على سطح القمر اكبر من الج -6
 (     )      ذبٌة على سطح المشترى  الجاذبٌة على سطح األرض اكبر من الجا -7
 (     )    لشرق للغرب    تدور األرض حول نفسها من ا -8
 (     )      درجة   23و5بمقدار  ٌمٌل محور األرض عن الخط العمودي -9

 (     )     ها بفعل الجاذبٌة  نجذاب كل ما ٌحٌط بإدوران األرض ٌؤدى إلى  -11
 (      )      األرض حول نفسهاتعاقب اللٌل والنهار بسب دوران  -11
 (       )   ركة سرعة دوران األرض ٌؤدى إلى اإلحساس بهذه الح -12
 (      )    ساعة 24ها كل ستدور األرض حول نف -13
 الضوء الذي ٌصل إلى المشترى اقل من الضوء الذي إلى األرض  )      ( -14
 (     )    عدم دوران الشمس ٌؤدى إلى عدم تنوع المناخ -15
 (   )      محور األرض ٌمٌل إثناء دورانها حول الشمس -16
 (     )    اروتنبت أوراق األشجفصل الربٌع ٌعتدل فٌه المناخ  -17
 (   )     ٌتمٌز بثبات درجة الحرارة  فصل الصٌف  -18
 فصل الخرٌف مناخه معتدل تزدهر فٌه األشجار )       (  -19
      ٌطول اللٌل وٌقصر النهار خالل فصل الشتاء   )       ( -21

                    

 أكمل العبارات التالٌة  :ثانىالسؤال ال :  
 ...............عند خط االستواءو ......عند القطبٌن....... ر كاملة االستدارة فهًاألرض غٌ -1
 ....................... اكبر دوائر العرض على الكرة االرضٌه هً -2
 عدد خطوط الطول .............خط طول وعدد دوائر العرض............دائرة عرض -3
 .............هنا شمال أو جنوب .......تصغر دوائر العرض تدرٌجٌا كلما اتج -4
 بٌنهما  .............الزمن مختلف بٌن كل من القاهرة والرٌاض الختالف .... -5
 تعاقبان على ٌو ................نفس ألرض فًتتواجد ظاهرة اللٌل والنهار فً أماكن مختلفة على سطح ا -6

 فً أوقات مختلفة ............ نفس    
 ...عن الخط العمودي..........دوران األرض حول نفسها إلى انحراف ..ٌؤدى  -7
 ........مٌل عن الخط العمودي بمقدار..وٌ...محور األرض هو خط وهمً ٌصل بٌن ..... -8
 ............جنوباو نقطتً القطبٌن الشمالً والجنوبً .............شماال -9

 .............ى سطح األرض على زاوٌة.....تتوقف ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة عل -11
 ......................و..................... ـٌتمٌز فصل الخرٌف ب -11
 ...................على  ربٌعتعامد الشمس فً فصل الت -12
 ..................ٌسمى دوران األرض حول نفسها إمام الشمس بالحركة.... -13
 ........ كل ..مره........ إلى .......... ار بٌضاوي حول الشمس منتدور األرض فً مد -14
 .فً نصف الكرة الجنوبً..ٌحل الخرٌف فً نصف الكرة الشمالً ٌحل ............ عندما -15
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  بم تفسر :  :ثالثالسؤال ال 
 أهمٌة خطوط الطول ودوائر العرض -1
 فً التوقٌت  األجزاء الشرقٌة من األرض تسبق األجزاء الغربٌة -2
 تسمٌة خط الطول الرئٌس بخط جرٌنتش  -3
 أذان الصالة فً أبو ظبً قبل أذان الصالة فً القاهرة -4
 تعاقب اللٌل والنهار -5
 عدم شعورنا بدوران األرض -6
 أهمٌة تعاقب اللٌل و النهار -7
 حدوث الفصول األربعة -8
 الستوائٌةاختفاء نظام الفصول األربعة فً الجهات القطبٌة وا -9

 تعادل درجة الحرارة فً فصل الربٌع والخرٌف -11
 

  : إذا ...... ؟ماذا ٌحدث السؤال الرابع  
 كانت األرض كاملة االستدارة -2                                            كانت األرض مسطحة -1
 جاذبٌة األرض قلٌلة مثل القمر كانت -4            لم ٌقم العلماء برسم خطوط الطول ودوائر العرض -3
 لم تدور األرض حول الشمس -6                      كانت جاذبٌة األرض كبٌرة مثل المشترى -5
 كان مٌل محور األرض غٌر ثابت االتجاه -8                           كان محور األرض عمودٌا غٌر مائال -7

 

( مسائل زمنٌه: )  السؤال الخامس 
 شرقا11شرقا ومدٌنه تونس على خط طول 41 تقع على خطا كانت مدٌنه مكة المكرمة إذ -1

 ؟ أٌهما اسبق فً أذان الفجر            ؟ ما الفرق فً التوقٌت بٌن المدٌنتٌن 

  فكم تكون الساعة فى مدٌنة شرقا  31صباحا فى مدٌنة القاهرة التً تقع على خط طول 11إذا كانت الساعة  -2
 ؟شرقا  51ان التً تقع على خط طول عم     

 شرقا ،  31على خط طول ظهرا على خط جرٌنتش فكم تكون الساعة فى مدٌنة القاهرة 12اذا كانت الساعة  -3
 ؟غربا 45وكم تكون فى مدٌنة رٌودى جانٌرو على خط طول      

 

 : السؤال السابع : ما النتائج المترتبة على 
 زٌادة طول القطر االستوائى عن القطر القطبى  -2                                      الشكل الكروى لألرض -1
 دوران األرض حول الشمس مرة كل عام -4                                        دورة األرض الٌومٌة -3
 ار الجديتعامد أشعة الشمس على مد -6                            مٌل القطب الجنوبً نحو الشمس -5
 درجة 23و5بزاوٌة  مٌل محور األرض -8                              دوران األرض بسرعة وانتظام -7
 تغٌر المناخ أثناء الفصول األربعة   -11                     سبتمبر23مواجهة األرض للشمس ٌوم -9

 

 أسئلة األشكال:  ثامنالسؤال ال : 
 شكل الكرة األرضٌة : أكتب مدلول األرقام على -1
 خط .................. ودرجته ............... -1
 مدار.................. ودرجته ............... -2
 الدائرة .................... ودرجتها ........... -3
 القطب ............... ودرجته .............. -4
 

 

 ى :من خالل الشكل المقابل أكمل ما ٌأت -2
 عامدة على ..................الشمس مت -1
 ٌسود فصل .................. فى نصف الكرة  -2
 الشمالى وفصل ............... فى النصف الجنوبى  
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 المٌدان الرئٌسً لنشاط اإلنسان . -1 : أهمٌة الٌـابس 

                             ٌة والمعدنٌة.مصدر منتجاته الزراعٌة والحٌوان -2                       
   سر الحٌاة فبدونه الٌعٌش أي كائن حً . -1 : اءـأهمٌة الم 

 .مالح واللإلإ واألصداف واألواألسفنج مصدر ثروات كاألسماك  -2                     

   اىيبثض   
  القااراتولكان كٌاف تكونات  اراتالق وٌنقسام إلاى مسااحات أرضاٌة كبٌارة وتسامى  %99و3 الٌابس ٌمثل 

 ؟ وهل خلقها هللا سبحانه وتعالً بالشكل الموجود حالٌا  ؟   والمحٌطات
    

 بثض واىَبءيميفيخ ّشأح اى  
 اىيبثض واىَبء (ّظزيخ فيجْز ىْشأح  )

 
  األلمانً فٌجنر وتسمً نظرٌةعالم ال نظرٌة   زحزحة القارات:   

 ت  كتلة واحدة متماسكة ٌرى أن قارات العالم كان.                 
  تعرضت الكتلة للتصدع واالنكسار.  
 انقسمت الكتلة إلى عدة أجزاء حتى وصلت لشكلها الحالً وكونت القارات.    

 :وقد مرة عملٌة نشأة الٌابس والماء بعدة مراحل هى 
المرحلة األولى 
  ًكان الٌابس كتلة واحدة تسم بنجاٌا ) 
 ان الماء ٌحٌط بها من جمٌع الجهات ك 
المرحلة الثانٌة 
 م الٌابس إلى كتلتٌن          انقس        كتلة فً الشمال تسمى  لوراسٌا  
  كتلة الجنوب تسمى  جندوانا         تثس  ٌفصل بٌن الكتلتٌن بحر 
المرحلة الثالثة 
   االتساع النمو و فً ا و لوراسٌا إلى عدة كتل أخذتانقسمت جندوان 
  .عن بعضها التدرٌجى والتباعد      
 ثم أخذت شكل القارات اآلن وهذا ما سمً بنظرٌة زحزحة القارات. 
 ماذا كان ٌحدث إذا ظل الٌابس كتلة واحدة ؟  شكلها الحالىلم تتكون القارات ب . 

 

 بثض واىَبءياى تىسيغ  
 

 99و3وٌشغل الٌابس نحو  لكرة األرضٌة والتى لم ٌغمرها الماء (سطح ا) األجزاء المرتفعة من  الٌابس% 
 .من مساحة الكرة األرضٌة 

 من مساحة الكرة األرضٌة %71و7وٌغطى نحو سطح الكرة األرضٌة ( من  ) األجزاء المنخفضة الماء . 
 

 

 بثضياى أوال : تىسيغ  
 

   قارات  7 هاعددوالبحر تعرؾ باسم القارات ٌنقسم الٌابس إلى مساحات أرضٌة كبٌرة مرتفعة عن سطح 
 كاآلتً : مرتبة     
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 اىَظبدخ اىقبرح ً

 9ملٌون كم 44و9 آسٌا 0

 9ملٌون كم 31و3 إفرٌقٌا 9

 9ملٌون كم 94و9 أمرٌكا الشمالٌه 3

 9ملٌون كم 07و 8 أمرٌكا الجنوبٌة 4

 9ملٌون كم 09و3 () انتاركتٌكا القطبٌة الجنوبٌة 5

 9ملٌون كم 01و5 اوروبأ 6

 9ملٌون كم 7و 8 أسترالٌا 7
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

  : خلً بالك 
  أسترالٌاوأصغرها مساحة قارة  آسٌاأكبر القارات مساحة قارة  
 توزٌع الٌابس والماء غٌر متعادل فى نصفى الكرة االرضٌة 
 نصف الكرة الجنوبىمعظم الماء ٌقع فى  الشمالى و فى نصف الكرة ٌقع معظم الٌابس 
  مساحة الٌابس فى نصف الكرة الشرقى أكثر منه فى النصف الغربى 
 قارات ) افرٌقٌا وآسٌا وأوربا ( نصف الكرة الشرقى ٌضم قارة أسترالٌا ومعظم 
 رٌقٌا وآسٌا وأوربا (قارات ) اف وجزء من نصف الكرة الغربى ٌضم أمرٌكا الشمالٌة وأمرٌكا الجنوبٌة 
 الشرقى  فً نصفى الكرة األرضٌة تقع القارة القطبٌة الجنوبٌة ) أنتاركتٌكا ( حول القطب الجنوبى 
 والغربى      
 ) دائرة االستواء تمر بقارات ) افرٌقٌا وآسٌا وأمرٌكا الجنوبٌة 
 ) مدار السرطان ٌمر بقارات ) افرٌقٌا وآسٌا وأمرٌكا الشمالٌة 
 ار الجدى ٌمر بقارات ) افرٌقٌا وأمرٌكا الجنوبٌة وأسترالٌا (مد 
  ومدار الجدى ( مدار السرطان  ) خط االستواء و هىرئٌسٌة ثالث دوائر عرض قارة افرٌقٌا ٌمر بها 

 

 توزٌع الٌابس والماء على سطح األرض النتائج المترتبة على :  
     اختالف التضارٌس والمناخ على سطح األرض 
 إختالف خصائص النبات والحٌوانف األقالٌم المناخٌة واختال                 

 ومظاهر حٌاتهم همنشاطٌع السكان واختالف توز 

 َبءاى حبّيب : تىسيغ   
 أنواع المٌاة :  

 : مالحة     المحٌطات     البحار     البحٌرات المالحة    مٌاة جوفٌة مالحة 
: عذبة   أنـهار         بحٌرات عذبة والعٌون ( مٌاة جوفٌة عذبة ) اآلبار 
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  هً مساحة واسعة من المٌاه المالحة ذات أعماق كبٌرة اىَذيـطـــبد -1
 

 اىَظبدخ َذيظاى ً

 9ملٌون كم 066 الهادي 0

 9ملٌون كم 86و5 األطلنطً 9

 9ملٌون كم 73و5 الهندي 3

 9ملٌون كم 09و5  الجنوبى المتجمد 4

 9ملٌون كم 04 الشمالى القطبً 5
 

 .قل عمقا  وأصغر مساحة من المحٌطاتهى مساحة من الماء المالح أ اىجذــــــــبر -2
بحارأنواع ال :   

واسعة تتصل بالمحٌطات بفتحات ، و أصغر من المحٌطساحة من الماء المالح م : خبرجيخاىجذبر اى  
 ( بحرالصٌن ) مثل   

بفتحات  ضٌقة  بالمحٌطاتتتصل ،  و أصغر من المحٌطساحة من الماء المالح م : يخاىجذبر اىذاخي 
 (البحر المتوسط  -البحر األحمر مثل ) ) المضاٌق (   

: بحر  ) مثل ط أو البحرل بالمحٌصتت الٌابس وال ٌحٌط بهاساحة من الماء المالح م اىجذبر اىَغيقخ 
 قزوٌن (      

 . ة بالٌابسـمحاطأصغر من البحار مساحة من الماء المالح   اىجذـيزاد اىَـبىذخ -3
 

 
 
 

 ذوبان الجلٌد نتٌجة ة سقوط األمطارعلى المرتفعات أو ة تكونت نتٌجعذب مجارى مائٌة هى   األّهــبر -1
    مثل :وٌبدأ النهر من المنبع وٌنتهى عند المصب .  فوق قمم الجبال 

 نهرا جوبا وشبٌلى فى الصومال (   -نهرا دجلة والفرات بالعراق   -نهر النٌل فً مصر )           
  اىجذـيزاد اىؼذثخ -2

  مى  بؤمرٌكا الشمالٌة () البحٌرات العظ ل مث ة بالٌابسـمحاطهى مساحة من المٌاه العذبة أصغر من البحار 

 ( العٌون واآلبار ) تتمثل فى :  اىؼذثخ يخـىفـاىَيــبح اىج -3
 

 

 

 
 

 

 ق هللا سبحانه وتعالً األرض وجعلها مستقر لإلنسانخل .  
 ساس الحٌاة علٌها .جعل التنوع واإلختالف والتكامل أ 
 طح األرض لٌس كله مستوٌاً ......... بم تفسر ؟ـس  

  .  ألن ٌظهر فٌه أراضى مرتفعة وأراضى مستوٌة وأراضى منخفضة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اىَيـبح اىَـبىذخ: أوالً 
 

 اىَيــبح اىؼـذثــخ : حبّيبً 
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 وهى تشمل المرتفعات والمنخفضات ،  التضارٌس االختالف فى سطح األرض ٌعرف بإسم   
( سطح البحر فوق مستوى تى ترتفعهً األجزاء ال ) اتـالمرتفع  
هى مساحات من الٌابس تنخفض انخفاضا واضحا عن الجهات المحٌطة بها ( المنخفضات ( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الجـبال
  وٌزٌد قمم )سلسلة جبلٌة(  أوعدةلها قمة شدٌدة اإلنحدار وأرض مرتفعة من سطح األرض
الهٌماالٌاا فاـً  –األلاب فاـى أورباا  ): مترفوق سطح البحرمثاـل جباال1000رتفاعها عن إ

 (. فى مصرحمراألجبال البحر – االندٌز بـأمرٌكا الجنوبٌة –أسٌا 

 الهضاب
 وجوانبها شدٌدة ترتفع عما ٌجاورها مستوٌة الشبة  المستوٌة أو مناطق واسعة من األرض
 (. )هضبة إثٌوبٌا فـى أفرٌقٌا: مثـل فوق سطح البحر متر500ٌزٌد ارتفاعها عنونحداراإل

 التـالل
 مثـل بحرمتر فوق سطح ال 1000األرض تشبة الجبل وتقل عن  سطح أجزاء مرتفعه من : 
( .) تل المقطم بـمصـر 

 السـهول

  تار عان ساطح البحار م 500ال ٌزٌاد ارتفاعهاا عان شبة مساتوٌة مستوٌة أوأرض منبسطة
وتربتهاا خصابة  : هاى ساهول تكونات مان إرساابات األنهاار ساهول فٌضاٌة : وتنقسام إلاى

     ) سهول نهر النٌل فى افرٌقٌا ( صالحة للزراعة مثل
 البحار والمحٌطات  شواطىء علىهى سهول تكونت  : سهول ساحلٌة 

 األودٌـة
مثل أودٌة وتجرى بها مٌاه النهر بٌها أراضى منخفضة وضٌقة تحٌط بها المرتفعات على جان

 األنهار التى تجرى فٌها المٌاه ) وادي نهر النٌل بمصر (
 

   للتضارٌس أثر كبٌر حٌث : التضـارٌـس همٌة دراسة أ  
          تنوع التضارٌس تإدى إلى تنوع المناخ والنبات والحٌوان .  

        ول أكثر مالئمة للنشاط البشرى على عكس الجبال.تإثر على النشاط البشرى حٌث تعتبرالسه 
         ترتفع الكثافة السكانٌة فً السهول الغنٌة بالموارد االقتصادٌة 

 

 
 

 

 براكٌن(  –سرٌعة ) زالزل   التواءات (  –بطٌئة ) انكسارات  منها:  عـوامـل باطنٌة -1
 التعرٌة الجلٌدٌة ( –ئٌة التعرٌة الهوا –) التعرٌة المائٌة  منها: عـوامـل خارجٌة -2

 

  :ًمصدرها باطن األرض ( : ةـاطنٌـل البـوامـالعأوال ( 

 : مدمرة ، أو ضعٌفة  قد تكون قوٌة ، القشرة األرضٌة تحدث فى أجزاء معٌنه منهزات سرٌعة  اىشالسه
  محسوسة.  ، أو غٌر

   ًل األرض ٌشكتتأُثٌرها ف:  
 ث تنخفض بعض أجزاءها تشققها حٌتصدع القشرة األرضٌة و 

 تغطٌها مٌاه التى كانت  أو ترتفع بعض أجزاءهاالبحر،  مٌاةفتغمرها 
 نحسر عنها المٌاة.البحر فت

 

 ِمنصهرة فتحة فى قشرة األرض ٌندفع منها مواد  : اىجزامي 
 عبر فوهته  باطن األرض إلى سطحها منورماد  غازاتوأبخرة و
 .  أو تال  بةأو هض  مكونة جبال وتتجمدحٌث تبرد 

 ػـىاٍـو تشنيو ططـخ األرض

 يبثضأشنبه ططخ اىتضبريض 

 اىَزتفؼبد اىَْخفضبد

 السـهول األودٌـة ـبالالج الهضاب التـالل
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   ًتنشأ عنهال األرض ٌشكتتأُثٌرها ف :    
   جزر بركانٌة مثـل   ) جزر هاواي ( 
   جبال مخروطٌة مثـل (  ) جبل كٌنٌا  
   هضاب بركانٌة مثـل ( ) هضبة إثٌوبٌا والٌمن 
   مثـل تالل ( تالل أبو زعبل بمصر ) 

 

 تواءات واالنكسارات التًهً االل : اىجطيئخاىجبطْيخ اىذزمبد 
 كونت القارات والسالسل الجبلٌة العمالقة. شكلت سطح األرض و

 

مثل ) مصدرها فوق سطح األرض ( ) السطحٌة ( : ثانٌا : العوامل الخارجٌة  

 (  الجلٌد –الرٌاح  –) المٌاه      

  (ّهبر األ )اىجبريخ اىَيبح :      
 إلى ظهور أشكال تضارٌسٌة مثلوأرسابها فً أماكن أخرى مما ٌإدى  بنحت الصخور ونقلها تقوم األنهار 

 االرساب (  –النقل  –النحت  ) مراحل التعرٌة المائٌة  األنهار. دلتاوات و السهول الفٌضٌة
 اىزيبح : 
 ث تقومحٌل سطح األرض فى المناطق الصحراوٌة الخارجٌة ) الظاهرٌة ( التى تشك تعتبر الرٌاح أهم العوامل 

 . المنخفضات و   الكثبان الرملٌة وارسابها فً مناطق أخرى مكونةالرٌاح بنحت الصخور ونقلها 

:  اىجييذ 
 عظٌمة من الجلٌد مساحاتمنها ن فٌتكو عام بعد عام تراكم الثلوجحٌث ت ٌإثر الجلٌد فى تشكٌل سطح األرض 

           . ٌةالبحٌرات الجلٌد :تإدى إلى تكوٌن بعض الظاهرات التضارٌسٌة مثل
 
 

 مفاهيم الوحدة

 معـنـــاه المفهوم
 مو ٙريزّب لميبء لممٖ ىٌ ططح لارضلاجشلء لميزموؼأل  يبثض

 صرٚزل ىٌ لمٚبهض ٙحٚػ هْب لميبء ىٌ جيٚغ لمعْبي  ىظبلأل جشيزح

 ججو
ةمنأل ظيايأل ىيٌ طيطح لارض ىزموؼيأل ٓىَحيدرل ىيٌ لمعيبٍ ٌٚ ٓال ٙايل 

  ه ٓمْب قيأل0777لرموبػْب ػٌ 

   ىظمٔٗ أٓ   ِ ىظمٔٗ ططحْب ىزموؼألٓلطؼأل أرلظٖ  هضجخ

 أرض ىظمطٚنأل ٓظٚاأل محف هْب لميزموؼبي ػنٖ جبٍ ْٚب  وادي

 سىشاه
ِ ىيٌ لماشيزل لارظيٚأل قيد َيطزٙؼأل ىممبهؼأل محدث فيٖ أجيشلء ىؼّٚشلي 

  م ًٔ قٔٙأل ىدىزل ، أٓ ظؼٚوأل ، أٓ غٚز ىحظٔطأل 

 ثزمبُ
ب ٓقي  لموئرلً ىئلد ىَصيْزل ٓأهايزل فمحأل فٖ قشزل لارض َٙيدفغ ىَْي

 ٓغبسلي ٓرىبد مظيٖ لمالفب 

ثذز 
 خبرجً

ىظيبلأل ىييٌ لميييبء لميييبمح أصييرز ىييٌ لميحييٚػ ٓممصييل هييبميحٚػ هومحييبي  
 هحز لمصٌٚ ( ) : ٓلطؼأل ىول

ثذز   
 داخيً

ىظيبلأل ىييٌ لميييبء لميييبمح أصييرز ىييٌ لميحييٚػ ٓممصييل هييبميحٚػ هومحييبي  
 (طػ ) لم حز لميمٔ:  ظٚاأل ظحنأل ىول
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 األطـئيخ
 

اىجذبر 
 اىَغيقخ

) هحيز :  ىول ممصل هبميحٚػالأصرز ىٌ لميحٚػ ٓىظبلأل ىٌ لميبء لميبمح 
 ( قشٌٓٙ

 ىظبلأل ٓلطؼأل ىٌ لميٚبُ لميبمحأل ةلي أػيبق ة ٚزل  ٍذيظ

 ثذيزح
ىيٌ ليٚيغ  ىظبلأل صرٚزل ىٌ لميٚبُ لميبمحأل أٓ لمؼذهأل ٙحٚػ هْب لمٚيبهض

  لمعْبي 

 ّهز
طأغ لاىطبر أٓ ةٓهبً لمعنٚيد ىيٌ ػنيٖ  ىعزٕ ىبئ٘ ػذب م ًٔ ٍمٚعأل

 لميزموؼبي ٓمعيؼِ فٖ ىعزٕ ىؼٌٚ ٓمِ ىَ غ ٓىصب

 

 
 
 

 

 أمام ماٌناسب كل عبارة ( × ( أوعالمة ) √ضع عالمة ) :  ألولالسؤال ا : 
       مر تكوٌن الٌابس والماء بمرحلة واحدة     )        ( -1
      ظرٌة زحزحة القارات    )        (عرفت نظرٌة العالم االلمانى فٌجنر بن -2
     توزٌع الٌابس والماء غٌر متعادل فى نصفى الكرة األرضٌة   )        ( -3
        ٌتكون العالم من ست قارات    )        ( -4
    مساحة الٌابس فى نصف الكرة الشمالى أوسع منه فى النصف الجنوبى   )        ( -5
      الغربى قارتى أمرٌكا الشمالٌة  وأسترالٌا     )        (ٌضم نصف الكرة  -6
     أسترالٌا أصغر القارات مساحة وتقع فى نصف الكرة الشمالى   )        ( -7
     تقع هضبة الٌمن فى قارة افرٌقٌا وهى من الهضاب البركانٌة   )        ( -8
   (       تعد سهول وادى النٌل من السهول الساحلٌة    )  -9

   % من مساحة الكرة األرضٌة    )        (29ٌغطى الماء نحو  -11
     المحٌطات عبارة عن مسطحات مائٌة مالحة واسعة ذات اعماق كبٌرة   )        ( -11
 ٌحتل المحٌط الهندى المركز األول بٌن المحٌطات من حٌث المساحة   )        (               -12
   حمر من أنواع البحار الداخلٌة    )        ( البحر األ -13
   ٌتصل بحر الصٌن بالمحٌط بفتحة ضٌقة وضحلة    )        ( -14
 من أمثلة البحار المغلقة بحر قزوٌن والبحر المٌت   )        (   -15

 أكمل العبارات التالٌة  :ثانىالسؤال ال :  
 ر نشأة الٌابس والماء تعرف بنظرٌة ................وضع العالم .............. نظرٌة لتفسٌ -1
 بحر ............ كان ٌفصل بٌن لوراسٌا و ................... -2
 ٌبلغ عدد القارات ............... بٌنما ٌبلغ عدد المحٌطات .................. -3
 ض بـ ...............ٌغطى الماء نحو ....... %من مساحة الكرة األرضٌة لذلك تسمى األر -4
 تنقسم التضارٌس إلى .................. و ................... -5
 تقع فى قارة آسٌا جبال .................... وهضبة ....................... -6
 تكونت الظاهرات التضارٌسٌة نتٌجة عوامل .................. وعوامل .................... -7
 مرتفعات التى تكونت بفعل البراكٌن جبل ................. وهضبة ....................من ال -8
 تكون الرٌاح العدٌد من الظواهر التضارٌسٌة مثل ......................... -9

 من أنواع البحار .................... و ........................ و ...................... -11
 ........ أمثلة البحار المغلقة .............من  -11
 ٌوجد نهرا ................. و .................. فى العراق  -12
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 بم تفسر :  :ثالثالسؤال ال 
 أهمٌة دراسة توزٌع الٌابس والماء  -2                                           والماءالٌابس  أهمٌة -1
 تؤثر الزالزل فى تشكٌل سطح األرض  -4                       سطح أهمٌة كبٌرة لدراسة تضارٌس ال -3
 ٌؤثر الماء فى تشكٌل سطح األرض -6                      تؤثر البراكٌن فى تشكٌل سطح األرض -5
 األرض تكون مجارى مائٌة عذبة على سطح  -8                         ٌؤثر الجلٌد فى تشكٌل سطح األرض -7
  

 بٌن كل من  : قارن السؤال الرابع: 
 الجبل والهضبة  -2                                          الٌابس والماء  -1 
 األنهار والمحٌطات -4                                        السهول واألودٌة -3 
 التعرٌة المائٌة والتعرٌة الهوائٌة  -6                     البحار الداخلٌة والبحار الخارجٌة  -5 
 

  ما النتائج المترتبة على : الخامسالسؤال : 
 الزالزل بالنسبة لسطح األرض    -2              حدوث انكسارات لكتلة بنجاٌا                  -1

 طٌئة بالنسبة لسطح األرض الحركات الب -4                                البراكٌن بالنسبة لسطح األرض -3

 الرٌاح بالنسبة لسطح األرض -6                      المائٌة بالنسبة لسطح األرض ةالتعرٌ -5
  سقوط األمطار على المرتفعات أو ذوبان  -8                     التعرٌة الجلٌدٌة بالنسبة لسطح األرض -7

 لٌد فوق الجبال جال                                                                        
 

 أكتب ما تدل علٌه األرقام على خرٌطة العالم : دسالسؤال السا :   
       

 ......................قارة .... -3
  ...........................قارة -4
 ....... ................قارة ... -5
 ....... ...............قارة .... -6
 ....... ................... قارة -7
 ..................... قارة ..... -8
 ..................... قارة ..... -9

              ..............المحٌط ......... -11
              ..............المحٌط ......... -11
  ..............المحٌط ......... -12
              ..............المحٌط ......... -13
 .................البحر........ -14
 .................البحر........ -15
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  األفراد فؤنتقل من  سعى والعمل باجتهاد والتعاون بٌناس التقدم والرقى هو الـدٌم أن أسـري القــالمصأدرك

، وبدأ ٌخطو لبناء أول والمعادن  الترحال إلى حٌاة االستقرارعلى ضفاف النٌل وعرف الزراعة والكتابةحٌاة 
 حضارة .

 والموقع والمناخ  هر النٌلونجد أن أول حضارة عرفتها البشرٌة هً الحضارة الفرعونٌة وساعدهم علٌها ن
  ، وقد مرت هذه الحضارة بعصور متعددة ........والموارد الطبٌعٌة 

 

 اىؼصىر اىتبريخيخ اىتً ٍزد ثهب ٍصز  
 على خلق هللا اإلنسان  تبدأ منذ و تسبق معرفة االنسان للكتابةهً العصور التً  رٌخ :عصور ما قبل التا

 .الكتابة اإلنسان حتى معرفةسطح األرض 
ٌ( اإلنسان للكتابة.  معرفة ) هً التً تبدأ باختراع :  ةـالعصور التارٌخ 
 ق.م3351عام  الكتابةمعرفة فً االنسان نجح.  
 للكتابة ؟ ما نتٌجة معرفة االنسان   عمال وما مر به من أحداثأماقام به من  سجل 
   عام [ . 011تقاس أحداث التارٌخ بالسنٌن والقرون ] القرن ٌساوي 
  :خلى بالك 

 تسٌر ٌجب أن نعلم أن حساب السنٌن قبل المٌالد أي قبل مٌالد السٌد ) المسٌح (  : لقراءة التارٌخ القدٌم 
 وهكذا.. ق.م 3998ثم  ق.م 3999ام ـعق.م بعدها  4111أي أن عام  السنوات باتجاه ٌتناقص فٌه عدد 

    لماذا قسم المؤرخٌن التارٌخ إلى عصور؟ 
       النٌل على وادي اإلنسان لكً ٌسهل فهمه ودراسته كما سنرى قصة استقرار . 

 

  ًز ٍب قجو اىتبريخػصٍصز ف   
 العصر الحجرى القدٌم : 
 بم تفسر ؟... .اة غٌر مستقرة  دائم التنقل ..القدٌم حٌ الحجرى فى العصر المصرين االنسا عاش 

  . ألنه تنقل من مكان ألخر بحثا عن الغذاء والماء 
 من األشجار والنباتات الثمارالبذور ومن أجل جمع  اإلنسان دائم التنقل بٌن الهضاب وعلى جانبً النٌل كان   
  . روصٌد الحٌوانات والطٌو    
 سكن الكهوف  . 
 فً الصٌدواستخدمها  والبلطةمثل السكٌن  ةحجاراألدوات من ال االنسان صنع . 
 واإلضاءة وإبعاد الحٌوانات المفترسة عن مسكنه  الطعام واستخدمها فً طهً اكتشف النار. 
   
 حدٌث :العصر الحجرى ال 
  بم تفسر ( ؟ي إلى الواد هونزولبة هجراإلنسان المصري القدٌم الهض ( 
  منهاالحٌوانات  ةوهجرجفاف الهضاب وخلوها من ) الغذاء (  بحثا عن الماء بعد 

  بم تفسر ( .......  حٌاة مستقرةاإلنسان فً هذا العصر  عاش ( 
0-  الشعٌر ( والكتان –ألنه عرف الزراعة وأنتج الحبوب مثل ) القمح      

 م والماعز اعتنى بتربٌة الماشٌة واألغنا -9   
 سكن بجانب نهر النٌل وعاش حٌاة االستقرار بدال من التنقل . -3   
 . وظهرت القري (بنى مسكنه من ) الطٌن والبوص  -4   

             المالبس من الكتان و والنسٌج األوانً صناعة عرف -5   
 المقابر لدفن الموتً . أقام -6   
  :خلى بالك 



 

25 

 بهذا اإلسم ألن اإلنسان صنع معظم أدواته من الحجارة سمٌت العصور الحجرٌة   

 نحاسى ) عصر استخدام المعادن ( :العصر ال 
 لذلك تمكن من السٌر بخطى سرٌعة نحو التطور الحضارى .أكثر إستقرارا   القدٌم حٌاة المصري عاش   
  حٌاث اساتخرجه مان شابه انتشاارا  وكاان النحااس أكثرهااالاذهب (  –البرونز  –) النحاس عرف المعادن

 سٌناء. جزٌرة
 . صنع أدواته من المعادن والحجارة والخشب والعاج  
  الخشبٌة غٌر المرتفعة واألسرة بالحصٌر المصنوع من نبات البردي  وفرشهبنى مسكنه من الطوب اللبن

 وصنعت الوسائد من الجلد.
 .ظهرت بعض العبادات مثل تقدٌس بعض الحٌوانات  

 التدرج نحو الوحدة السٌاسٌة   (راتـل األسـقبا ـر مـعص 
  :أوالً: ّشـأح اىقـزي 
 لً وادي النٌل تعلم الزراعة واإلستقرار.إبعد نزول المصري 
تجمع هذه القري من  تكونتف صغٌرة وأكواخا من الطوب اللبن بجوار األراضى التى زرعها  شٌد بٌوتا 
       .التعاون بٌن سكانهالحٌاة فً القري باتمٌزت ، والبٌوت     
كان لكل قرٌة معبودها الخاص . 

 : اىَذُ ظهىر :ّيبحـب 
 ٌحفظ لهم حقوقهم   وكثرة عدد سكانها الذٌن شعروا بحاجتهم إلى نظام القرى تساعالدن نتٌجة الم ظهرت 
 .وٌعرفهم واجباتهم وٌضع نظاما فى التعامل     
 لحهم اختاروا من بٌنهم حاكما لهم ٌرعى مصا. 
 كل مدٌنة تشرف على ما ٌجاورها من قرى  كانت. 
  ًاحاطو المدٌنة بسور ٌحمٌهم من الخطر الخارج. 
 ) كان لكل مدٌنه إله ) معبود . 

 :خ ـٌ اىَظتقيـبىيـأح األقـّش حـبىخـب: 
  وحدات إقلٌمٌة مستقلة ( القرى والمدن عمتجمن  المستقلة لٌمااإلق نشؤت ( 
  عاصمة و  خاص له شعار من الطٌر أو الحٌوان او النبات معبود و ٌرعً شئونه حاكم ملٌكان لكل اق  

  ٌحمٌه . جٌش به و خاصة     

  تذقيق اىىدذح األوىً : راثؼب: 
  فً مملكة الشمال . تمكن احد حكام الوجه البحري من توحٌد كل أقالٌم الدلتا 
  عندما تكونت أول حكومة مركزٌة  ق.م 4242 عامفشملت مصر كلهاالوحدة  إتسعت 
   مكان سٌلوهلٌوب(  أون) كانت عاصمتها عٌن شمس الحالٌة  

  وانقسمت مصر إلى مملكتٌن  طوٌال   لم ٌستمر االتحاد بٌن األقالٌم: 

 ( مملكة الشمال فى الوجه البحرى ومملكة الجنوب فى الوجه القبلى) 
 

 ىةٍَينخ اىجْ ٍَينخ اىشَبه وجه اىَقبرّخ

(  بوتو فً ؼرب الدلتا )تل الفراعٌن حالٌا اىؼبصَخ
 مركز دسوق بمحافظة  كفرالشٌخ

نخب ) الكاب حالٌا ( شمال 
 مدٌنة إدفو بمحافظة أسوان

 بٌضأ حمرأ ىىُ اىتبد

 زهرة اللوتس نبات البردى اىشؼبر

 انثى النسر ثعبان الكوبرا )اإلىه( اىَؼجىد
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  ُػصز تىديذ اىجالد( 2 و 1اىؼصـز اىؼتيـق األطـزتب( 
  تحقٌاق  الذي نجاح فاًنعرمر ) مٌنا ( ( الملك  األقصر حالٌا ق.م ظهر فً مدٌنة طٌبة ) 3277فً سنة

 ق الوحدة بٌن الشمال والجنوب حقوولبس التاج المزدوج على مملكة الشمال النصر
  عدة ألقاب مثللقب ب الملك العظٌم من أعمال وتوحٌد للبالدوتمجٌدا لما قام به هذا: 
  وملك مصر ونسر الجنوب ، مالـوثعبان الش ،وملك األرضٌٌن ،  صاحب التاجٌن 

   (العلٌا والسفلى    
 ( ؟نعرمر ما أهم أعمال الملك مٌنا ) 

 0- أول أسرة حاكمة فى تارٌخ مصر القدٌم ( سس األسرة األولىأ ( 
 ) الشمال والجنوب (. وحد القطرٌن -9    

 قلعة الجدار األبٌض ( -اء الجمٌل ) المٌنبنى عاصمة موحدة هى منف  -3      
 إنشاء مٌناء قلعة الجدار األبٌض؟  : بم تفسر 
  الشمال والجنوبمملكة السٌطرة على  ه علىألنها تقع فى موقع حصٌن بٌن الشمال والجنوب مما ٌساعد  
 .لبالدتأمٌن او     
  تسمٌة مٌنا بملك االرضٌن وصاحب التاجٌن ؟ : بم تفسر 
  تمجٌداً له بعدما نجح فى توحٌد مملكتى الشمال والجنوب فى مملكة واحدة 
ما الدلٌل على انتصار الملك مٌنا على مملكة الشمال(؟تعرؾ عن لوحة نارمر؟ ذاما ( 
ٌر من الشمال وعلى رأسه التاجــٌمسك أس ا وهومٌن كهً لوحة تذكارٌة ٌصور الوجه األول منها المل  

                                                                                                 .  الشمال وهو ٌلبس التاج األحمر على مملكة بانتصاره وهو ٌحتفل األبٌض والوجه األخر الملك نارمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  وب.ــحافظت علً الوحدة بٌن مملكة الشمال والجن قل الحكم الً أسرة جدٌدة وهً األسرة الثانٌة والتًإنت 
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  (   6-3األسرات من )  : عصر بناة األهرام 
             :األهرام ؟ً عصر الدولة القدٌمة بعصر بناة ٌسم بم تفسر 

  الجٌزة شماال إلى خمة امتدت من إقلٌم الفٌوم جنوبالكثرة ما شٌده الملوك من أهرامات ض. 
عاصمة الدولة القدٌمة   عاصمة البالد . (منف)اتخذت الدولة القدٌمة مدٌنة 
  ؟له ممٌزات ضخمة بناة األهرام بم تفسر: عصرتمٌز بـ : 

 .ستقراراالسالم وال (9             الرخاء والتشٌٌد والبناء و الفن الرفٌع      ( 0
             النشاط  الفكري والمادي للمصرٌٌن . (3  

  هتمام فراعنة الدولة القدٌمة ببناء األهرامات؟إ :بما تفسر عتقادهم فًال : 
                     ( وجود حٌاة أبدٌة3                    ( البعث مرة أخرى بعد الموت   9               الروح    خلود (0 

 ائج : اعتقاد المصرٌٌن القدماء فً البعث والخلود ؟ما نت 
  حرصوا على تحنٌط الجثث ووضعها فً مقابر حصٌنة 
 التً كان ٌستخدمها فً حٌاته واألثاث كانت المقابر تزود بالطعام  والشراب واألدوات 
  عنه  هبذلتدخل السرورعلى المٌت وتُ الجمٌلة المناظر الرسوم و الصور وبكانت جدران المقابر تنقش

 وحشة القبر 
 

  
 
 

 اىَـيل سوطـز : 
   مإسس األسرة الثالثة. 
 ٌشتهر هرم سقارة المدرجمصاطب  6هرم سقارة المدرج الذي ٌتكون من  صاحب ( 
 إنه أول بناء حجرى ضخم عرفه التارٌخ (    
 :خلى بالك 

المقبرة كانت عبارة عن مصطبة  نالملكٌة ) أل ول من غٌر فً أسلوب العمارة بالمقابرالملك زوسر هو أ 
، وٌرجع  مصاطب 6ٌتكون من إلى هرم مدرج  واحدة طوال األسرتٌن األولى والثانٌة أما فى عهده تحولت

 ( إٌمحوتب) الفضل فً ذلك إلى وزٌره 
 

 اىَـيل طْفـزو : 
    بم تفسر ( ؟لقب بالملك المحسن المحبوب ( 

  ولقبوه، فأحبه المصرٌون  ت باالستقرار والعدالةتمٌز عام94حكم البالد حوالً النه 
 المحسن المحبوب  بالملك     
  وإهتم بشئون مصر الداخلٌة والخارجٌة    مإسس األسرة الرابعة 

  كم  6) الجٌزة ( بحوالى شٌد هرمٌن فً دهشور جنوب سقارة 

 أخشاب األرزلجلب ) لبنان حالٌا (  إلى فٌنٌقٌابحرٌا وأرسل أسطول هتم بالتجارة الخارجٌة اشٌد السفن و                             
 ٌةوالجنوب ٌةالشرق من حدود مصرأ 

 من سٌناء استخرج النحاس والفٌروز     
    

 اىَيل خىفــى :      
   تولى العرش بعد وفاة أبٌه  هو ابن الملك سنفرو 
    حد عجائبأ ٌعتبر يصاحب الهرم األكبر بالجٌزة الذسبب شهرته إنه 

 على مر العصور والذى خلد أسمه  السبع الدنٌا      
 :خلى بالك تى ما زالت خالدة حتى األن ؟ٌعتبرهرم خوفو من أهم عجائب الدنٌا ال 

   ارتفاعه وكان  ، فدان03على مساحة الهرم بنى )   وجمال منظره براعة هندستهوحجمه لضخامة
 ( امتر 038فأصبح إرتفاعه األن حوالى لزمن عوامل اتأثر ب همتر ولكن046

 أهٌ ٍيىك اىذوىخ اىقذيَخ 
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 : بن الملك خوفو (إ)  اىَـيل خفـزع  
الذى بناه مهندسوه على نمط هرم أبٌه  صاحب الهرم األوسط هو 
 .متر143 ارتفاعه بلغو ) خوفو (   
  الهول وتمثال أبنحت  

 رأس إنسان وٌعتقد أنه ٌمثل د رابض لهـعلى هٌئة أس: وصؾ التمثال 
 متر  27وارتفاعه متر  56طول التمثال  رعـالملك خف 
 

 اىَيل ٍْنبورع :                 
 وفاة أبٌه الملك خفرع  تولً الحكم بعد 
متر 66وارتفاعه األصغر صاحب الهرم  هو.  

      ؟ بٌـه وجـده.... بم تفسرأكـان عهـده أكثـر حـرٌـة مـن 
     لم ٌعهدها فً العصور السابقة نٌة بحرٌةالشعائر الدٌ الشعب مارس حٌث.     

   عصر األسرة الرابعة من أزهى عصور الدولة القدٌمة ألنه شهد نهضة عمرانٌة واقتصادٌة كبٌرة. 
 

 اىَيل أوطزمبف :                                              
واخر األسرة الرابعة منذ أ ( عٌن شمس ) هلٌوبولٌس فى ( رع ) لةإلا كهنة زاد نفوذ 
 وتدخلوا فى شئون الحكم    
البالد حكم ( افـركـأوس) كبٌرهم   إسقاط األسرة الرابعة وتولىستطاعوا أ 
األسرة الخامسة أوسركاف سسأ 
   : ؟ اطلق اوسركاف على نفسة ابن االله رعبـم تفسـر 

   لة الشمسإلة رع إللى اإنسبة 
  :خلى بالك 
  وتعرف هذه المعابد  ) مكشوفة معابد بناء تشٌٌد المسالت الضخمة   بـ : سرة الخامسةإهتم ملوك األ 
 . ( صٌر بمحافظة الجٌزةوفً أب بمعابد الشمس ، وٌوجد معظمها 
    

  ظل عصر بناة االهرامات أزهى عصور مصر القدٌمة حٌث كانت البالد قوة متحدة متماسكة لفترة طوٌلة
 .االنهٌار حتى دب فٌها الضعف و

 بسبب بـم تفسـر : أنهٌار وسقوط الدولة القدٌمة ؟ 
 ضعف هٌبة الملوك.      -0
 . زٌادة نفوذ حكام األقالٌم -9
 تفكك وحدة البالد .          -3
 انهٌار سلطة الحكومة المركزٌة . -4
  
 والذى حكماألسرة السادسة  أحد ملوك بٌبى الثانً عهد الملكأواخرفً  حدث ذلك  
 قرابة قرن من الزمان مما أدى إلى سقوط األسرة السادسة فً عهد خلفائه     
    

(11 -  7زاد ٍِ ـاألط) األوهاله ـضَذز اإلـػص: 
  نتج  اآلسٌوٌٌنقبائل البدو   لهجمات خارجٌة مثلمصر  تعرضتانتشرت فً هذا العصر الفوضى و ،

 األسرة السابعة والثامنة والط ظل هذا الضعف، و هاء منبعض أجزاعنها احتالل 
  ٌ استطاعت طرد الغزاه  أسرة قوٌة (بنى سوٌف  ) هناسٌاإفً  ترظه ٌثحطوٌال ستمر هذا الوضع لم

التاسعة  تٌناألسر وتؤسٌس وإعادة االستقرار للبالدوبسط نفوذها على الدلتا ومصر الوسطى  اآلسٌوٌٌن
   تقرارواإلس والرخاء زدهارالا باموتمٌز عهدهالعاشرة و
   وتؤسٌس األسرة هناسٌا إفً فً القضاء على األسرة العاشرة  ) األقصر حالٌا (طٌبة حكام  نجحثم

 (.عصر الدولة الوسطى  ) عصـر جدٌد هو  الوحدة الوطنٌة للبالد ، وبذلك بدأإعادة والحادٌة عشر 
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     بسبب : خاء اإلقتصاديعصر الر وٌطلق علٌه (12،  11سرتان )األ الدولة الوسطًٌشمل عصر 
 . للنهوض بالبالد الطبٌعٌةموارد مصر استثمارملوك الدولة الوسطً ب امإهتم -1
 .مختلف المجاالت فى إقامة العدٌد من المشروعات التً نهضت بالبالد نهضة شاملة  -2
 كان عصر الدولة الوسطى ٌمثل العصر الذهبى لمصر الفرعونٌه ؟ :بم تفسر  بـ حٌث تمٌز : 

 المحاجر( –تشغٌل ) المناجم  -9                       التجارة ( –الصناعة  –النهوض بـ ) الزراعة  -0
 حفر قناة سٌزوسترٌس -4                                   ( االداب –العمارة  –الفنون  تقدم ) -3
 
 

 

 

 بد األوهـإٍَْذ : 
  دون ورٌث أعلن نفسه ادٌة عشرة ولما مات الملككان وزٌرا  آلخر ملوك األسرة الح 
 . وأصبح بذلك أول ملوك األسرة الثانٌة عشرة ،م 7ق2777عام  حوالىمصر ملكا  على 

    أهـم أعمالـه :   
 ولم ٌسلبهم  عمل على حفظ العالقات الودٌه معهمولسٌطرته اخضع حكام االقالٌم  (0
 الوالء والطاعة له  سلطانهم مقابل    

  جنوب منف  وتقع ) الشمال والجنوب ( القابضة على االرضٌن ) ثٌت تاوى( نقل العاصمه من طٌبه إلى أ2
    (  بمحافظة الجٌزة    
 .على أطراف الدلتا الشرقٌة والغربٌة  ( أمن حدود البالد ضد غارات اآلسٌوٌٌن واللٌبٌٌن3
 ( أسس ) أسوار امنمحات المبجل ( ببالد النوبة 4
  الك:خلى ب 

 لٌضمن : نقل امنمحات األول العاصمة من طٌبة الى أثٌت تاوى   
   ن موقعها متوسط بٌن الوجهٌن البحرى والقبلىوذلك أل أنحاء البالد جمٌع سٌطرته على .  

 

    طـْىطزد اىخـبىـج :  
     بشخصٌته فرع أشهر ملوك الدولة الوسطً ،و الثانٌة عشرةأحد ملوك األسرة  

 العادل ، وإهتمامه بالتجارة الخارجٌة . وحكمهقوٌة ال   
    أهـم أعمالـه :   

 البحراألحمر  بٌن قناة سٌزوسترٌس التى أصبحت أقدم طرٌق مائى ٌصلحفر  (0
  النٌل  نهر عن طرٌق المتوسطالبحرو    
  النتائج المترتبة علً : حفر قناة سٌزوسترٌس ؟ ما                                          

 وجزرالبحرالمتوسط ) كرٌت، زٌادة النشاط التجارى مع كل من فلسطٌن وسورٌا 
 ، وبالد بونت ) الصومال ( قبرص ( و

 وراء الجندل الثانى على منهقومنه سقلعتى لذلك  الجنوبٌة فشٌدأمن حدود مصر (9
 اتٌجى لمصر، حٌث كانت منطقة النوبة بمثابة البعد االسترحدود مصرالجنوبٌة     
  من الجنوب     
 ك منوٌتضح ذل اٌه عن الوطن واجب مقدسولم ٌكتفى بذلك جعل واجب الحم 
 لك اشد فٌها خلفاءه بالمحافظه على تقامها فى بالد النوبه والتى ٌنأ اللوحة التى 

  : قائالالحدود 
 وال ٌحارب من  ما الذى ٌهملهاأإن من ٌحافظ من ابنائى على هذه الحدود التى اقمتها فانه ابنى وولدى )   

 ( بابنى ولم ٌولد منى جلها فلٌسأ    
  :خلى بالك كلمة سٌزوسترٌس هً التسمٌة اإلغرٌقٌة لسنوسرت.  
 

 أهٌ ٍيىك اىذوىخ اىىططي
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 ٍَْذـبد اىخـبىـج :أ  
    العظام  12الـرة سحد ملوك االأ 

   لماذا كان ٌلقب بأحد الملوك العظام؟ (  : أهـم أعمالـه ( 
  على النهوض بالبالد نهضة شاملة حٌث : حرص ألنه  
  الزراعة لتنظٌم شئون الري والتوسع فً  سد الالهونؤقام بالفٌوم فن الرى ئوأهتم بش -

 تقدٌر الضرائب و المنزرعة لتحدٌد المساحاتل الثانىجندعند ال مقٌاسا للنٌل أقام -

  بالفٌوم  ههوارعند بلدة  هرمبناء  -
 ( والردهات  3777متعدد الحجرات )  الضخم تبرنلالمعبد ا وهو قصر التٌهنشاء إ -
  لماذا سمى قصر التٌه بهذا اإلسم ؟   
  ألنه كان من الصعب على الزائر الخروج من المعبد بعد دخوله لكثرة حجراته وردهاته. 

  :خلى بالك لماذا ؟.......  منمحات الثالث العصر الذهٌى للفالحٌطلق على عصر إ  
 

( 17-13زاد ـ) األط بًّـاله اىخـذـز اإلضَـػص 
   الرخاء االقتصادى وبدأت الدولة فى الضعف ....انتهى عصر 12الـرة ساال مع نهاٌة 

  ؟ : سقوط ونهاٌة الدولة الوسطًبم تفسر 
            الملك إمنمحات الثالث بعد ملوك ضعاف ( تولٌة0
 حٌة وبٌنهم وبٌن القصرالفرعونً من ناحٌة أخرى   من نا أنفسهمالصراع بٌن حكام األقالٌم  (9
 ) الهكسوس (لألطماع الخارجٌة  ع البالد فرٌسةووق (3
. .لغزو الهكسوسوقعت البالد فرٌسة ن ائج ذلك أكان من نت  
   القدماء المصرٌٌن فلسطٌن وسماهم عن طرٌق من قارة آسٌاقبائل بدوٌة حضرت  هم؟من هم الهكسوس 

 . حقوجه وا بالدهم دون حتلألنهم ا  اة () الملوك الرع
  نجاح الهكسوس فً احتالل مصر ؟ :بم تفسر 

  واالضطرابات انتشارالفوضىو ضعف أحوال البالد -0

 تفرق الحكام وتنازعهم على الحكم  -9

  (إستخدامهم للعجالت الحربٌة ) تفوقهم الحربى كثرة عدد الهكسوس و -3
 فى  ) صان الحجر ( أوارٌسمدٌنة  لهم هىعاصمة دلتا وأقاموا احتل الهكسوس البالد وسٌطروا على ال

وقاموا  الوسطًعلً منف وأقالٌم مصرواستولوا ، ثم تقدمت قواتهم جنوبابمحافظة الشرقٌة شرق الدلتا 
 ، ولم ٌبقى من مصر مستقال سوى جزء ٌحكمه أمراء طٌبة   بعملٌات نهب وتخرٌب كبٌرة

 النهم  ؟ بم تفسر: كره المصرٌٌن للهكسوس  
  الضرائبعلٌهم فرضوا  و معاملة المصرٌٌن واأساء (0
 ممتلكات وتخرٌب المعابد القاموا بنهب ( 9

 (؟ ) لماذا  سٌطروا على البالد عن طرٌق بناء القالع والحصون وتوزٌع قوتهم الحربٌة( 3
    . حتً ٌمنعوا المصرٌٌن من الثورة ضدهم 

  :خلى بالك الهكسوس بالحضارة المصرٌة حٌث  بمرور الزمن تأثر: 
  تلقبوا بؤلقاب الفراعنة 
 لبسوا مالبس المصرٌٌن القدماء  

 شًء   وقلدوهم فى كل  تحدثوا بلغتهم 
 ... على طردهم من البالد لم ٌطمئنوا للهكسوس وصمموالكن المصرٌون. 

 

  دزة اىتذزيز ( أٍزاء طيجخ و اىنفبح ضذ اىهنظىص(:  
   المصرٌٌن وقرروا قٌادة الكفاح ضد الهكسوس  الروح الوطنٌة بٌن لنمو نتٌجة 16األسرة  مراء طٌبةأأسس 

  وسقط شهٌدا  وكان أول حاكم  ولً من حرب التحرٌر ضد الهكسوسقاد المرحلة اال طٌبة  أمٌر : سقنن رع 
 .مصرى ٌسقط شهٌدا  فى سبٌل تحرٌر وطنه       
  ولً من حرب التحرٌراالمل قٌادة المرحلة الذى استك ( سقنن رع)  ابن س :كام 
  : أعد جٌشا قوٌا ودربه ضد الهكسوس بعد أن  ( خلف ) كامس ( فى قٌادة الكفاح سقنن رع)  ابن أحمس 
 ، ثم حاصر عاصمة التً تجرها الخٌول العجالت الحربٌةسلح جٌشة بو على فنون الحرب والقتال     
 إلى وطنه منتصرا  هم خارج البالد وعادوطارد الهكسوس وهزمهم شر هزٌمة     
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 :خلى بالككامس  وابنها ( سقنن رعم فقدان زوجها ) ـللٌأس رغ (ٌاح حتبإ)ـة الملك لمـتسـلم تس ( )

 لتحرٌرالبالد من ، وشجعت ابنها الثانى ) أحمس ( لقٌادة شعبه فً معركة الكرامة والحرٌةفى معركة التحرٌر 
  .الغزو األجنبى 

      

...  بدأ عصر جدٌد هو عصر الدولة الحدٌثة  من الهكسوس بتحرٌر البالد 

   
 
 
 
 

 ( 20:  11لحربً وٌشمل األسرات ) ٌطلق علً عصر الدولة الحدٌثة عصر المجد ا  

  ًالحدٌثة  ملوك الدولة : ألن د  ؟ بـم تفسـر: ٌطلق علً عصر الدولة الحدٌثة عصر المجد الحرب
 إهتموا بـ :  

 إمبراطورٌتهم .  تساع ملكهم وزٌادة مساحةإ -0
 نتصارات رائعة علً أعدائهم ) الهكسوس والحٌثٌٌن (. إخاضوا المعارك وحققوا فٌه  -9
 حٌث شملت :  وافرٌقٌاامتدت خارج حدود مصرفى آسٌا  ول إمبراطورٌة فً التارٌخطاعوا تكوٌن أإست -3
  بالد الشام      ( ٌاالعراق حال ) الرافدٌنبالد     بالد النوبة      ( الصومال حالٌا ) بالد بونت 
 

 

 
 

 

  : أدَض األوه 
  نتصارات على الهكسوس إلما حققه من  هو مإسس الدولة الحدٌثة نظرا 
 

 اىَينخ دتشجظىد :     
  وتلقبت بؤلقاب الملوك  سنة 27 تزٌد عن مدة عرش مصر وتربعت علً مصرملكات  تعد من اشهر ،
   . بولم تكن تمٌل للحر، وتزٌنت بزٌهم فى الحفالت الرسمٌة و

  : وتمٌز عصرها بـ  

  جٌش قوى لحماٌة البالدفً ظل السالم واألمن واإلستقرار .  

 تكوٌن عالقات تجارٌة مع الدول المجاورة .  
  د،  وقامت ببناء معب فى معبد الكرنك شاهقتٌن مسلتٌنالتشٌٌد والبناء حٌث أقامت 
  غرب األقصر  الدٌر البحرى    
  بالد بونتلى إ رحلتٌها التجارٌتٌنأرسلت  حالٌا الصومال    البخور لجلب 
  ألسودوجلود ا األخشابوٌمه الكر واألحجار والعاج    
  

  اىَيل تذتَض اىخبىج: 
    أعظم ملوك مصر الفرعونٌة 
    الحرب واإلدارة مجالى فى   ملوكقدر الأألنه كان  ريـكل مصٌعتز بها عماله أ.  

 

  : أعماله فى مجال الحرب 
 لً قلب وجناحٌن .قسم الجٌش إ -1
      اإلستباقٌة  و ة المداهم  المفاجؤة إخترع حرب -2
  .ثبت حكم مصر فى بالد النوبة  -3
  . التارٌخفى أقام أقدم إمبراطورٌه  -4
 . عسكرٌةحمله  16بعد سورٌا فلسطٌن و فى مصروطد نفوذ  -5
   دوجم  ش فى معركةنتصر على أمٌر قادإ -6
  لبنان حالٌا  فٌنٌقٌاالمتوسط وساحل البحر على جزر تهسٌطرقوٌا فرض  نشؤ أسطوالأ -6

 أشهز ٍيىك اىذوىخ اىذذيخخ 
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   أعماله فى مجال األدارة : 
 . لمصر حتى ٌشبوا على الوالء والطاعة سٌوٌة لٌعلمهم فى مصرأحضر أبناء األقالٌم اآل -1
 . مل على توطٌد عالقاته بملوك وحكام البالد المجاورةع -2
 . بالدهم مبراطورٌته ونشر الثقافة المصرٌة فى سٌوٌٌن مما ساعد على تماسك إكسب األمراء اآل -3

 

 اىَيل أٍْذتت اىزاثغ :  ىُ ـبتـْـإخ  
  عاما  16 عمرهكان صبٌا حتب الثالث ولى حكم البالد بعد وفاة أبٌه امنتو. 
   ًوإختلفت إهتماماته عن بقٌة الملوك الذٌن سبقوه .تزوج من نفرتٌت 
  ولم ٌهتم بالسٌاسة والحرب  العبادةوالدٌن  ؤموربهتم إ. 
   هو أول من قام بثورة دٌنٌة. 
  الدٌنٌة إلخناتون : الثورة 
 ( حٌث كان ٌعتقد أنه رمز  قرص الشمس ) آتون هو إله واحدنادى إخناتون بعبادة  

 . ضرٌد آدمٌة توزع الخٌر علً الناس فً األبؤ تنتهىأشعة  تخرج منه إلله جدٌد
   مـا نتـائـج ذلك ......؟ 
 ى المخلص ألتونأخناتون إسمً نفسه غٌر أسمه ف 
 تل العمارته بمحافظة إلمنٌا حالٌا (خٌتاتون أ سماها  لدولتهجدٌدة عاصمة نشأ أ ( 
 لهة األخرى بعد أن عمل على إبطال عبادة تلك اآللهةكهنة اإلله آمون واآل علٌه راث  
 إلنها كانت ترتبط بوجوده  بوفاة صاحبهانتهت هذه الدٌانة أن تستمر حٌث إلم ٌقدر ل 
  

 ىُـخ آٍـىد ػْـت :  
     وأهم أعمالهخناتون فً الحكم خلف إ : 

      ة أمونوزاد فى عهده نفوذ كهن مكانتها عبادة اإلله آمونإلى أعاد. 

     مرة أخرى أعاد عاصمة البالد إلً طٌبة. 

     ة الحدٌثة رغم ضعفه وموته صغٌراملوك الدول ٌعد أشهر  
 
  خلى بالك : 
تدل محتوٌاتها علً عظمة الفن  م والتى0999عام  تهتعود شهرة توت عنخ أمون بسبب اكتشاف مقبر 
  كله . المصري القدٌم الذي بهر العالم   
ى توت عنخ آمونمعن   لإلله آمون الصورة الحٌة 
 

    : اىَيل رٍظيض اىخبّي  
       09الـ أشهر ملوك األسرة  

  الخارجٌة ( أعماله السٌاسٌة والعسكرٌة ( : 
 إخناتون الدٌنٌة ثورة  بالد الشام الذى قل بعد فىعادة النفوذ المصري إعمل على ، 
 اطورٌة الثانٌةبعصر اإلمبرلذلك سمى عصره     

نتهت والتى إ معركة قادشعام أشهرها 15معارك ضد الحٌثٌٌن لمدة  خاض 
  إلى : ونتٌجة لذلك أضطر ملك الحٌثٌٌن بانتصاره علٌهم   
  نصت على : عقد معاهدة سالم معه 
 وقف الحرب بٌن الطرفٌن .  -1
 إعادة العالقات الودٌة بٌن البلدٌن .  -2
 ر فً حالة تعرضه للهجوم من دولة أخرى .مساعدة كل طرف لألخ -3

 

 :خلى بالك التارٌخفى  معاهدة سالم  ولأ تبرتعملك الحٌثٌٌن  المعاهدة التى عقدها رمسٌس الثانى مع 
 وكانت من منطلق قوته العسكرٌة .

       

   ( الداخلٌة) أعماله العمرانٌة : 
 مع  السد العالًالغرق فى مٌاه من  الٌونسكومنظمة  اذتهأنقالتى و ( أبو سمبل)  ابد أشهرها معبدمعا 6شٌد
 آثارالنوبة باقى
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 بمعبد الكرنك.العظٌمة أتم بهو األعمدة 
 بنى معبد الرمسٌوم على الشاطىء الغربى للنٌل تجاه طٌبة 
.أقام عدد من المسالت منها واحدة باألقصر واألخرى فً بارٌس عاصمة فرنسا 

 

 َج :   ـبىـض اىخـيل رٍظيـاى   
     الموسس الحقٌقً لألسرة العشرٌن 

    .......... لماذا ؟  أخر الفراعنة العظام  ألنه : 
  حٌث : التقل عن خطر الهكسوس عن مصر أخطار عظٌمة أزال   
 عند  ةبرٌالقواتهم  وهزم التى هاجمت مصرالمتوسط  صرعلى شعوب البحرنتا -1 

  النٌل الغربىهرنمصب عند  والبحرٌة ، رفح     
  دنع هموهزم تصدى رمسٌس الثالث لهجمات اللٌبٌٌن على حدود مصر الغربٌة -2 

 وادى النطرون      
   : نهاٌة الدولة الحدٌثة 
 نتهى حتى إستطاع أحدهم تولى الحكم وإ آمون زداد نفوذ كهنةإملوك ضعاف و رمسٌس الثالث جاء بعد

 ....... تؤخروبدأ العصر الم الحدٌثةعصر الدولة 
 
 
 

 

   والضعف  اإلضمحالل أوعصر ( المتأخرعصرال ) سقوط الدولة الحدٌثة التى أعقبت ٌطلق على الفترة 
 ، وٌعد هذا العصر ختام العصر الفرعونى الثالث      
   خضوع و الخارجٌةلألطماع  تعرضها فؤدى ذلك إلى  حٌث سادت حالة من الضعف البالد تدهورت أحوال 

  األجنبى الد للنفوذـالب     
    ستقاللها حرٌتها وإ ستردت فٌه مصر لزمن قصٌر إوخالل هذه الفترة المظلمة كان هناك فترة حكم وطنى 

  ( بسماتٌك األولا )فً عهد      
 

 ل األوهـبتيـثظَأ : 
   ستقاللها وقوتها إو أسترد لمصر حرٌتهاالذى  ) صا الحجر الحالٌة بمحافظة الغربٌة ( ساٌسمدٌنة أمٌر 

  حٌث : االقتصادٌة     
 أسس األسرة السادسة والعشرٌن 

 م منفـإقلٌوضم  ، ورٌٌن من مصرـشاآل طرد بهو كون جٌش قوي 
 ٌة مع المدن الفٌنٌقٌة ـعمل علً تنمٌة التجارة الخارج 

 

 اىخبًّ   بوـّخ: 
  ـفقام ب مسٌرة التقدم فى البالد بسماتٌك فى الحكم وأكملأخلف :  

  قناة سٌزوسترٌس حفرإعادة 

 سنوات  3  تغرقللدوران حول أفرٌقٌا است من الفٌنٌفٌٌن أرسل بعثة 
 
 

 ًنهاٌة الحكم الفرعون : 
  وقضوا على األسرة  ق م 525عام  الفرسو لغزلم ٌستمر عصر النهضة طوٌال فقد تعرضت البالد

  البطالمةثم   ٌونالٌونان   ثم جاء من بعدهم ، 37استمروا ٌحكمون البالد حتى األسرة و 26
 عمرو بن العاصعلى ٌد من الغزاة  رـمص تم تحرٌرو المىـالفتح االسجاء  حتى  الرومان ثم
 م  641عام

 
 
 
 

    31:  21األطـزاد    اىؼصز اىَتأخز
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 األطـئيخ
 

 مفاهيم الوحدة
 معـنـــاه المفهوم

ػصز ثْبح 
 األهزاً

ٙطنق ػن٘ لمدٓمأل لمادٙيأل ٍظي أل إمي٘ ىيب  يٚدُ ىنٔةْيب ىيٌ 
 يأل.أّزلىبي ظا

ػصز 
 اضَذاله

لبمأل لمعؼف لمم٘ مظٔد هؼط لمدٓ  ف٘ فمزلي مبرٙاٚيأل ىؼَٚيأل 
 ٍمٚعأل ظؼف لمينٔك.

 لمظٚز إم٘ قمب  لٛخزٌٙ ٓطنب دٙبرّو ٓأرلظْٚو. غشو

قْبح 
 طيشوطتزيض

غزٙق ىبئ٘ لوزُ لميصزًٙٔ لمايدىبء مٚصيل هيٌٚ لم حيز لالييز 
 ٓلم حز لميمٔطػ ػٌ غزٙق ٍْز لمَٚل.

 ثؼخخ تجبريخ
ىعئػأل مزطل ىٌ أجل لماٚبه هؼيل ىؼٌٚ ٙظبػد ػن٘ مٔغٚد 

 لمؼالقبي لممعبرٙأل هٌٚ لمدٓ .

 لموبق هٌٚ دٓممٌٚ أٓ أةوز ممَظٚو لمؼالقبي هَْٚو. ٍؼبهذح

 يىّظنى
ّٚئأل دٓمٚأل مبهؼأل ميَظيأل لاىو لميمحيدل ىظيئٔمأل ػيٌ لممزهٚيأل 

 ٓلموابفأل ٓلمؼنٔه.

 إٍجزاطىريخ
ف مظييٚطز ػنيي٘ أرلظيي٘ ٓ ييؼٔب دٓمييأل ة ٚييزل ىمزلىٚييأل لاغييزل

 ىمؼددل هوعل قٔمْب لمؼظ زٙأل ٓلالقمصبدٙأل.

 مؼَ٘ ةل ىب أٍمعِ ػال لإلٍظبً طٔلء ةبً ىبدٙب  أٓ أدهٚب . دضبرح

 
 

 
 

 أكمل العبارات التالٌة  :ولالسؤال األ :  
 .... فٌه عدد السنوات .........ٌسٌر حساب السنٌن قبل مٌالد السٌد المسٌح باتجاه . -1
 . ............عرف الزراعة فً العصر...و...........نسان القدٌم النار فً العصراكتشف اإل -2
 .................. بدالً من.....بنى المصري القدٌم فً عصر المعادن مساكنه من ........ -3
 .م.ق...........الفرعونٌة فً عام ...ً مصرتحققت ألول مرة الوحدة بٌن أقالٌم البالد ف -4
 .................... ولبس ملكها التاج .....وعبد أهلها ...........كان شعار مملكة الشمال .. -5
 .............. ولبس ملكها التاج ..........وعبد أهلها ............كان شعار مملكة الجنوب . -6
 ...... .............سم .إأقام الملك مٌنا قلعة ُعرفت ب -7
 شماالً . ............... جنوباً إلً ...........أهرامات الدولة القدٌمة من ..متدت إ -8
 ............... وصاحب القبر المعروف باسم هرم............مؤسس األسرة الثالثة الملك .. -9

 .............بناء حجري ضخم عرفه التارٌخ هو ....... ولأ -11
 ............... له رأس .........تمثال أبو الهول على هٌئة .. .. بنحت.......قام الملك ..... -11
 ..................... معابد الشمس والتً توجد معظمها فً ..........بنى ملوك األسرة .. -12
 ....................... سد الالهون بالفٌوم وبنى معبد ُسمً ........أنشأ الملك .... -13
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 الثانً سقطت مصر فرٌسة فً ٌد ...................  بعد عصر االضمحالل -14 
 وكانت سبباً فً انتصارهم على المصرٌٌن ....................ستخدم الهكسوس  ...إ -15
 وطردهم من البالد .الهكسوس  ة.......... هزٌم...المصري ...... ستطاع البطلإ -16
 ورٌة عرفها التارٌخ . ...... أقدم إمبراط...........أقام الملك .... -17
 الحٌثٌٌن  علىبٌنما انتصر رمسٌس الثانً  ............ش فً معركة ...نتصر تحتمس الثالث على أمٌر قادإ -18

 . ................معركة .فى       
 .................... لعبادة اإلله ..........مدٌنة ....اخناتون أقام  -19
 ................عام  تهبسبب اكتشاف مقبر تعود شهرة توت عنخ أمون -27
 .............. أقدم معاهدة سالم فً التارٌخ بٌن مصر و .............ُوقَِّعْت فً عهد .... -21
 ...............تم إنقاذ آثار النوبة من مٌاه السد العالً بمساعدة  هٌئة .... -22
 ............. من مصر وأسس األسرة ..............الملك إبسماتٌك األول طرد ... -23
  استغرقت .......... سنوات ....... رحلة بحرٌة للدوران حول إفرٌقٌا..أرسل الملك .... -24
 ق . م وقضوا على األسرة ............... 525..... عام .......و..غزلالبالد تعرضت  -25

 

 م ماٌناسب كل عبارةأما ( ×( أوعالمة )  √ضع عالمة ) :  لثانىالسؤال ا : 
 (     )والقرون     تقاس أحداث التارٌخ بالسنٌن  -1
 (       )ٌث على جمع الثمار وصٌد الحٌوان الحجري الحدعاش المصري القدٌم فً العصر -2
 ( ) عاش المصري القدٌم فً عصر استخدام المعادن حٌاة مستقرة . -3
 ( )  المصرٌٌن للزراعة . اكتشاف قدماء قبلنشأت األقالٌم المستقلة  -3
 )       (    األرضٌن وصاحب التاجٌن .  لُقَِّب الملك مٌنا بملك -4
 (       ) ماء ٌعتقدون فً البعث والخلود .كان المصرٌون القد -5
 (      ) . تى ما زالت خالدةلدنٌا الجائب اٌُعتبر الهرم األكبر أحد ع -6
 (   )    ألسرة الخامسة .     تبدأ ا وبه تولى أوسركاف عرش مصر  -7
 ( )   11:  7نعمت مصر باالستقرار فً عصر األسرات  -8
 ( ) بدأت الدولة الوسطى بقٌام األسرة الحادٌة عشرة التً أسسها سنوسرت الثالث . -9

 ( ) . عتبر عصر الدولة الوسطى عصر الرخاء االقتصاديٌُ  -11
 ( ) ألسرة الحادٌة عشرة .كان أمنمحات األول وزٌراً آلخر ملوك ا -11
 (        قام أمنمحات الثالث بنقل عاصمة الدولة من طٌبة إلً أتٌت تاوي  ) -12
 )       (   مقباساً للنٌل عند قلعة سمنة .  أقام الملك سنوسرت الثالث -13
 (   )          . ةالمصرٌ بالحضارةالهكسوس  لم ٌتأثر -14
 ( لة فً فلسطٌن وسورٌة وطد نفوذ مصر )حم 16قام رمسٌس الثالث بـ  -15
 ( ) دة إله واحد رمز له بقرص الشمس .نادى إخناتون بعبا -16
 ( ) ع بهو األعمدة فً معبد الكرنك .أتم الملك خفر -17
 ( ) الثالث آخر فراعنة مصر العظام .ٌُعد رمسٌس  -18
 ( )  نجح إبسماتٌك األول فً طرد اآلشورٌٌن من مصر . -19
 (        )      لق اسم العصر المتأخر على الفترة التً أعقبت  سقوط الدولة الحدٌثةطٌ -21

 

 بم تفسر :  :ثالثالسؤال ال 
 أهمٌة اختراع الكتابة . -1
 عاش المصري القدٌم حٌاة غٌر مستقرة فً العصر الحجري القدٌم .  -2
       هجرة اإلنسان المصري القدٌم إلً وادي النٌل .             -3
 . عصر بناة األهرامطلق على الدولة القدٌمة ٌُ  -4
   هتمام الملوك الفراعنة ببناء األهرامات .إ -5
 ضعف وانهٌار الدولة القدٌمة . -6
 ٌطلق على الدولة الوسطى عصر الرخاء االقتصادى  -7
 إنشاء سنوسرت الثالث قلعتً سمنة وقمنة .             -8
 س .همٌة قناة سٌزوسترٌأ -9

 ٌُعتبر عصر أمنمحات الثالث عصر الفالح الذهبً .                -11
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 تسمٌة الهكسوس بالملوك الرعاة . -11 
 وقوع مصر فرٌسة لغزو الهكسوس .                                  -12
 كراهٌة المصرٌٌن للهكسوس . -13
 تقدم النشاط البحري فً عصر الملكة حتشبسوت . -14
 عاء تحتمس الثالث أبناء أمراء البالد اآلسٌوٌة إلً طٌبة .ستدإ -15
 ثورة كهنة آمون ضد إخناتون .                                        -16
 شهرة الملك توت عنخ آمون . -17
 . أخر الفراعنة العظامٌعتبر رمسٌس الثالث  -18
 .الدولة الحدٌثة  نهاٌة -19
 .المتأخرعصرالبقبت سقوط الدولة الحدٌثة التى أع ٌطلق على الفترة -21

 

 فً العبارت اآلتٌة تحته خطصوب ما  : رابعالسؤال ال :  
  للزراعة عصور ما قبل التارٌخ هً العصور التً تسبق معرفة اإلنسان -1

  مق 5003تحققت الوحدة بٌن أقالٌم البالد للمرة األولى عام  -2

 . جنوبهً عاصمة مملكة ال بوتوكانت مدٌنة  -3

ًَ عصر الدولة الوسطى  -4   بعصر بناة األهرامُسم

 10:  5 ٌضم عصر االضمحالل األول األسرات -5

 مدٌنة منؾكانت عاصمة الهكسوس  -6

  للرماح كان سبب انتصار الهكسوس على المصرٌٌن استخدامهم -7

  األسرة الحادٌة عشرةبدأت الدولة الفرعونٌة الحدٌثة بقٌام  -8

  ق . م 2000مقبرة توت عنخ آمون عام  تم اكتشاف -9

  مدٌنة اإلسكندرٌةهزم رمسٌس الثالث القوات البرٌة لشعوب البحر المتوسط عند  -11

  سنوات 5أرسل نخاو بعثة من الفٌنٌفٌٌن للدوران حول أفرٌقٌا استمرت  -11

  ونتببالد عمل اسماتٌك األول علً تنمٌة التجارة الخارجـٌة مع  -12

 أخر الفراعنة العظام  رمسٌس الثانىٌعتبر  -13

 ق . م 525عام  الرومانتعرضت البالد لغزو  -14

 م  641عام خالد بن الولٌدجاء الفتح االسالمى لمصر على ٌد  -15
 

 ما النتائج المترتبة على  :خامسالسؤال ال : 
 اكتشاف المصري القدٌم النار . -1
 .                  ق . م 3211تحقٌق وحدة مصر السٌاسٌة عام  -2
 ضعف هٌبة الملوك فً أواخر عهد الدولة القدٌمة .                 -3
 بناء سد الالهون . -4
            بناء جٌش قوي لمصر فً عهد الدولة الحدٌثة .        -5
 بعثة الملكة حتشبسوت إلً بالد بونت . -6
 .ٌن مراء اآلسٌوٌاأل كسبسٌاسة تحتمس الثالث فً  -7
 دعوة إخناتون إلً توحٌد اإلله .                               -8
 تولى توت عنخ آمون حكم البالد . -9

 وفاة الملك رمسٌس الثالث . -11
 

 قارن بٌن كل من : السؤال السادس : 

 لون التاج (  –المعبود  –الشعار  -مملكة الشمال ومملكة الجنوب من حٌث : ) العاصمة  -1

 أهم االعمال (   –سنفرو والملك رمسٌس الثانى من حٌث : ) االسرة التى ٌنتمى إلٌها  الملك -2
 نتٌجة واحدة لكل منهما ( -معركة مجدو ، ومعركة قادش من حٌث : ) أطراف النزاع   -3
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  ما المقصود بكل من : السؤال السابع : 

      العصور التارٌخٌة .  -2                                   عصور ما قبل التارٌخ .  -1

                   عصر بناة األهرام .     -4                                          . عصر اضمحالل -3
       .  بعثة تجارٌة  -6                                               غزو .          -5
 العصر المتأخر .        -8                                                      معاهدة   -7
 إمبراطورٌة -11                                        .            لٌونسكوا -9
 

 هو : من ثامنالسؤال ال : 
 وحد القطرٌن وأنشأ قلعة الجدار األبٌض .          -1
 شٌد أول بناء حجري ضخم فً التارٌخ .  -2
 ة الرابعة واشتهر باإلصالح والقوة .أسس األسر  -3
 .                    خالدةرم األكبر أحد عجائب الدنٌا البنى اله -4
 أمر بنحت تمثال أبو الهول .  -5
 .بنى الهرم األصغر  -6
 أسس األسرة الخامسة فً مصر الفرعونٌة .                 -7
 نقل عاصمة الدولة من طٌبة إلً أتٌت تاوي .  -8
 نٌل بالبحر األحمر .حفر قناة تصل ال -9

                . قمنهمصر الجنوبٌة فشٌد قلعتى سمنه و من حدودأ -11
 أقام هرماً عند بلدة هوارة بالفٌوم وشٌد قصر التٌه . -11
 أول حاكم مصري ٌسقط شهٌداً فً سبٌل تحرٌر وطنه . -12
 ستشهد بعد أبٌه فً معركة تحرٌر مصر من الهكسوس .                أ -13
 ن مصر .طرد الهكسوس م -14
 أرسلت بعثة تجارٌة إلً بالد بونت .              -15
 أول قائد فً العالم أقام أقدم إمبراطورٌة عرفها التارٌخ . -16
 حملة عسكرٌة إلً فلسطٌن وسورٌة .         16أرسل  -17
 . نادى بفكرة الوحدانٌة وعبادة اإلله آتون -18
 . م 1922ترجع شهرته الكتشاف مقبرته كاملة عام  -19
  . ء أمراء البالد اآلسٌوٌة لٌتعلموا فً مدارس طٌبةستدعى أبناإ -21
 . أعاد عاصمة الدولة إلً طٌبة وازداد فً عهده نفوذ كهنة آمون -21
 عرفها التارٌخ .                        سالمعقد أقدم معاهدة  -22
 أبو سمبل من الغرق .ا ساعدت فً إنقاذ معبد -23
         .نتصر على شعوب البحر المتوسط عند مدٌنة رفح إ -24
 هزم اللٌبٌٌن قرب وادي النطرون . -25
 .        26طرد اآلشورٌٌن من مصر وأسس األسرة الـ  -26
 .الفٌنٌقٌٌن للدوران حول إفرٌقٌا أرسل بعثة من  -27
 اد حفر قناة سٌزوسترٌس .عأ -28
 . قاموا بغزو مصر وقضوا على األسرة السادسة والعشرٌن -29
 م . 641قاد الفتح االسالمى لمصر عام  -31
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  : كل ما أنتجه عقل اإلنسان سواء كان مادٌاً أو أدبٌاً. تعرٌف الحضارة 
 : العوامل التً ساعدت علً قٌام الحضارة الفرعونٌة 

 نهر النٌل الذي ساعد فً زراعة األرض وتعمٌرها. -1

 الموقع الممتاز الذي ساعد علً تقدم تجارتها. -2

 المناخ المعتدل. -3

 .عةالمتنو الموارد الطبٌعٌة -4

 .اإلنسان المصري المحب لوطنه -5

ٍظبهز اىذضبرح  
 حٌاة ثقافٌة ( –حٌاة اجتماعٌة  –حٌاة اقتصادٌة  –حٌاة دٌنٌة  –) حٌاة سٌاسٌة 

 
 

 
 

 

  مفهوم الحٌاة السٌاسٌة: 

والعالقاة التاى تاربط ارة شاإونه ، إلدالموجودة داخل المجتماع ات المختلفة بها نظام الحكم ، والسلط ٌقصد  
 م وافراد المجتمع .اكن الحبٌ
  ؟ بم تفسر: تحقق لمصر القوة والرخاء علً مر العصور 
  تسٌر علً نظام حكم ثابت .فجر التارٌخ كدولة قوٌة  ألن مصر ظهرت منذ 
  بقٌام نظام ملكً شمل كل البالد. بدأ الحكم بحكام األقالٌم وانتهى 

  ملٌش : في ٍصز اىفزػىّيخ ّظبً اىذنٌ واإلدارح    
     حـكام األقـالٌـم                          -3                              الـوزٌــر -                      2المـلك  فـرعـون  -1
  األسطـولوالجـٌـش  -5                       اإلدارة المـركـزٌـة -4

 

  ًىُـزػـ: ف أوال :      
   فهو رمز وحدة البالد ،الناس طاعته  ٌجب علً وصاحب النفوذ المطلق المقدس الملك كان ٌطلق علٌه.                            

 ؟  طاعة المصرٌٌن للفرعون وتقدٌسهم له ر :ـم تفسـب 
    ألنه ٌجمع فً ٌده كل السلطات الدنٌوٌة والدٌنٌة التى تمكنه من القٌام بوظائف متعددة 
 :خلى بالك 

 (الملك  ٌعٌش فٌه القصر الذي كان  )وهو( وتعنً البٌت الكبٌر  برعو مشتقة من كلمة ) مة فرعونمعنً كل 
  ؟  لك (ـون ) المـرعـأهم واجبات الفما هى 

 إقامة العدل بٌن الناس. -9                  الدفاع عن البالد وصد المعتدٌن. -0  

 تأمٌن وسائل الحٌاة الكرٌمة لشعبه. -3  
  العاصمة القصر الملكً مركزا إلدارة الحكم ومقره كان .    

 

زــىسيـحبّيبً : اى    : 
  هو مساعد الفرعون ومنفذ أوامره 
 فً تنظٌم شئون البالد بعد أن زادت مسئولٌاته وأصبح من الصعب علٌه  وزٌرا له لٌساعده اتخذ الفرعون 

 وحده.شئون البالد   أن ٌشرف علً     
 لً أهمٌة منصب الوزٌر ؟ما الدلٌل ع  كان فرعون ٌسنده إلً أحد أبنائه أو أحد أفراد األسرة المالكة 
 العلم –الحكمة    –العدل  –السٌرة الحسنة  ) : ٌجب أن ٌتحلً الوزٌر بالصفات اآلتٌة  : الوزٌر سمات – 

 ( األمور فٌتصرحسن  –الخبرة الواسعة  –الخلق الطٌب 
 

 اىذيبح اىظيبطيخ 
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 : ـبىيـٌ ) اإلدارح اىَذييخ (األق دنـبً حـبىخـب : 

  مستقل كان لكل إقلٌم حاكمحٌث  وحدة البالدقبل اإلدارة المحلٌة نظام عرفت مصر . 
 وٌخضعون إلشراف الوزٌر ملكم األقالٌم ٌعٌنون بواسطة الحكا بعد الوحدة أصبح . 

  وضح أهمٌة منصب حاكم اإلقلٌم ؟ 
   ( حفظ األمن - خزن الغالل - حفرالترع ) اإلقلٌم  منٌنوب عن الملك فً إدارة  
  منصب حاكم اإلقلٌم ٌشبه منصب المحافظ حالٌا 

 

 واىَصبىخ اىذنىٍيخ خــشيـزمـبً :ً اإلدارح اىَـراثؼ : 
  ٌ رؤساء اإلدارات العامة  كبار الموظفٌن وهم رأسها الوزٌر وٌعاونهكان 

 األدارات العــامــة :  
 الموظفٌن. ٌم الملكٌة الخاصة بتعٌٌن الوزراء وكبارـر والمراسـواماصة باألخ الوثائق الملكٌة : -0
 .األصلٌة الوثائق والمخطوطاتتختص بحفظ  دارة النسخ والمحفوظات :إ -9
 محاصٌل ...(. -) رى  تهتم بكل شئون الزراعة من الحقول :إدارة  -3
 .تختص بالحفاظ على موارد الدولة المالٌة الخزانة :إدارة  -4
 تشرف على المحاكم التى تحكم بٌن الناس. القضاء :إدارة  -5

 

  وفى هذه اإلدارات كان ٌعمل عدد من الكتاب حٌث كان ٌنظر إلٌهم نظرة إحترام وتقدٌر 
  

   ؟بم تفسر : كانت وظٌفة الكاتب عند الفراعنة محل تقدٌر واحترام 
 لمجتمعكان من المتعلمٌن فٌحظى باحترام ا اختٌارهم ألن -0  
  :لــالكبرى مث كانت تفتح الطرٌق أمام صاحبها لتولى المناصب -9  

 و أمٌن الملك ( أ - قلٌمإكم اأو ح -ة مدٌرإدارا)         
 

  ًو األططىه شـيـجـاى : خبٍظب : 

 ) ًاىجيش ) أداح ىْذقيق اىظال 
  ؟ بم تفسر لم ٌكن المصرٌون دعاة حرب 
 0-  ٌتمتع بثمرة عمله نبأتسمح له التى  الهادئةألنهم شعب ٌفضل الحٌاة .  

 للقتال .ما ٌدفعهم  لم ٌكن عند المصرٌٌن -9    
   .وهبهم هللا النٌل والجنان الخضراء على ضفافهف ةحٌاتهم مستقر -3    
 دفعهم ذلك لحمل السالح والدفاع عنها لكن طمع المعتدٌن فى ثروات البالد وخٌراتها  
  فى عصر الدولة الحدٌثة تكمن أهمٌته فً ؟ جٌش نظامىأصبح لمصر  متى : 

     0- تأمٌن الحدود من األخطار الخارجٌة.    
 الغزاة. تحرٌر البالد من المعتدٌن -9       

 . وبالد الرافدٌن وبالد الشام تكوٌن إمبراطورٌة واسعة فى مصر -3
  ؟ ماهً أسلحة الجٌش المصري القدٌم  
0- بالرمح و الدرع و الخنجر تسلح الجندي.                 
 .بٌنما الرماة كان سالحهم القوس والسهام -9   

  المصرٌون عن الهكسوس العجالت الحربٌة. نقل  -3    
  ؟ماهى أبتكارات المصرٌون القدماء فى تنظٌم الجٌش     

  سموا الجٌش إلى قلب وجناحٌنق -9                                       القالع والحصون  بنوا -0
 قبل بدء المعارك  قتالدرسوا ساحة الأول من  -4        حول العدواخترعوا حرب المفاجأة وااللتفاف أول  -3
 .لكً تمكنهم من سهولة الحركة أثناء القتال الجنود مالبس قصٌرة ألبسوا  -5

  األطـطــىه : 
ً( لصد المعتدٌن القادمٌن من جهة البحرة هوعدد من السفن المجهز ) : األسطول الحرب 

  ً؟ بم تفسر: إهتمام المصرٌٌن القدماء بإنشاء األسطول الحرب 
  0-  . لدفاع عن سواحل مصر وموانٌهاا -9                لصد المعتدٌن القادمٌن من جهة البحر . 

  التً حاولت بحر المتوسط فى عهد الملك رمسٌس الثالث دارت بعض المعارك البحرٌة مع شعوب ال 
  الدخول الً مصر     
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  مفهوم الحٌاة الدٌنٌة: 
  داخل أو خارج المعابد هً المعتقدات والشعائر والطقوس التً كان ٌؤدٌها المصري القدٌم

 هم الدٌنٌة بمجموعة من المصرٌون القدماء منذ فجر التارٌخ بأنهم شعب ٌمٌل للتدٌن لذلك تمٌزت حٌاتتمٌز
 : خصائصال

 

  خصبئص اىذيبح اىذيْيخ:  
 
 
 
  ؟ بم تفسر: تعدد اآللهة عند قدماء المصرٌٌن 

 لٌم ولكل إقلٌم إله خاص تقدم له إق 49لى مقسمة إ كانت ( مٌنا)  نعرمر ألن مصر قبل الوحدة على ٌد
 وٌلتفون حوله فى االعٌاد. وتصنع له التماثٌل وتقام له المعابد القرابٌن

 الك:خلى باالله ٌعظـم شأن إقلٌم كانى مدٌنة أوأن أش ٌعظم عندما كان 
     وٌسود على بقٌة االلهه االخرى مثـل : الذى تعبده 

 الدولة القدٌمةمة صاع منف فى رععبادة اإلله .  
لدولة الوسطًافى عصر  سـرٌٌأوز االله عبادة . 
الدولة الحدٌثةفى عصر  ونـآم هاالل عباده .  

 

 
 
 
 ابدٌة خالدة اعتقد المصرٌون القدماء أن اإلنسان سوف ٌبعث ثانٌه بعد موته لٌحٌا حٌاه 

 ؟ما نتائج : اعتقاد المصرٌون القدماء فً البعث والخلود 
  0-    حرص القدماء المصرٌٌن القدماء على حفظ جثث موتاهم بالتحنٌط 

 وبعٌدا عن رشح المٌاه  حٌث ٌسود الجفاف حراءفً الص ) األهرامات ( دفن الموتى فً قبور حصٌنة -9    
  االخرى فى الحٌاة البعث لٌستعٌن بها المٌت بعد وأدوات زودوا المقابر بكل ما ٌلزم من طعام وشراب -3   

 

 
 
 
 42محكماه مكوناه مان حٌاث ٌقاف المٌات أماام  عرض للحساباعتقد المصري القدٌم بان الروح سوف تت 

وٌقوم المٌت بسرد أعماله الحسنه وٌتبارأ  إله المونى ) أوزٌرٌس (ر وٌرأسهم اإلله قاضٌا ٌمثلون أقالٌم مص
 .السٌئة  ، وتقوم المحكمة بالتحقق من ذلك  أعماله نم
  لهاة اال رٌشه تمثال العدالة وفى الكفة األخرى توضع  قلب المٌت فى إحدى كفتى مٌزانٌوضع وبعد ذلك

  . أناه بارو ومصاٌره الجناة دل ذلاك علاً فان خفت موازٌناه   .والعدالة الهة الحق والصدق { تاع} م
 حٌوان فى ساحة القضاء دل ذلك علً أنه شرٌر ومصٌره عذاب الجحٌم حٌث ٌوجد إما إذا ثقلت موازٌنه

 مفترس ٌمزق أجساد الكافرٌن.
 

  
 

 
  ؟ بم تفسر: رحب الملوك الفراعنة منذ فجر التارٌخ بتعدد اآللهة 
 السلطة الدٌنٌة فى ٌد كهنة إله واحد ٌمكن أن ٌنافسهم فً الثراء والسلطان. حتى ال تترك 
  على ٌد حتى ظهرت فكرة الوحدانٌة فً الدولة الحدٌثة ٌعبده إقلٌم إله خاص لذلك كان لكل قبٌلة أو 

 .  أمنحتب الرابع    

 خـىهآلذد اـتؼاإلػتقبد ث
 

1 

 2 اىجؼج واىخيىدػتقبد فً اإل

 3 خىاة واىؼقبةػتقبد فً اىاإل

 4 ىدذاّيخإىً اى  اىظَى



 

41 

      ( إخناتون) ظهرت فكرة الوحدانٌة علً ٌد أمنحتب الرابع : 
  أى قرص الشمس أتون ( )إله واحد وأسماه   دي بعبادةحٌث نا . 

   رمز له بقرص الشمس الذى ٌرسل أشعته إلى األرض فٌحمل إلٌها النور والحٌاة 

   ًبها وشٌد  أخٌتاتون () وأنشئ عاصمة جدٌدة هً  ( إخناتون )لذلك غٌر اسمه من أمنحتب الرابع إل  
 المعابد المفتوحة للسماء .     

 

  لى بالك:خ عبادة إله واحدالبعد عن تعدد األلهة والمقصود بالتوحٌد هو .  
 

 
 

 
 

    

  اإلقتصادٌةمفهوم الحٌاة : 
 ون القدماء عبر العصور .التً كان ٌمارسها المصرٌ البشرٌة مجموعة األنشطةهً  
  ٌلة غنٌة بمواردها اإلقتصادٌة حٌث :وهب هللا مصر طبٌعة جم 
  ٌفٌاض أخصب ارضها ومألها بالخٌرات.     لٌجري فٌها ن 
  كالصخور والمعادن.  صحار ملٌئة بالكنوز 
 نتج عن ذلك   والبحار ونهضاوا بالصاناعة والتجاارة مثلماا وإصطادوا فاً البار الماشٌة ورعوا  زرعوا

 . ةقتصادٌاة اإلمجاالت الحٌتفعل الشعوب المتقدمة لذلك تعددت 
 

 

    
 

 خــشراػـأوال : اى  : 
  فصول متساوٌة هً ثالثةقسم المصري السنة الزراعٌة إلً  :مواقٌت الزراعة : 
 منتصف أكتوبر ( منتصف ٌونٌو حتى) ٌمتد من وفٌه تغمر مٌاه الفٌضان األرض و فصل الفٌضان : -0  

 اٌر () منتصف أكتوبر حتى منتصف فبرٌمتد من والبذور فً األرض وفٌه ٌبذرالفالحون  : فصل البذر -9  

  ) منتصف فبراٌر حتى منتصف ٌونٌو (ٌمتد من ووفٌه ٌتم جنى المحصول  : فصل الحصاد -3  
   المحاصٌل الزراعٌة: 
 ( الحبوب )قمح والشعٌر                          ) الخضروات ) البصل والثوم 
 ( العدس والحمص البقول )                       ( لحالعنب والب الفاكهة ) 
   اآلالت الزراعٌة: 

  الحصاد.        موسم فً فى قطع المحاصٌل ٌستخدم المنجل 
  ٌستخدم فً تقلٌب التربة الزراعٌة. الفأس 
  ٌستخدم فى رفع المٌاه إلى األراضى المرتفعة لرٌها . الشادوف 
   رٌق :قام المصرٌون بمراقبة النٌل وتنظٌم االنتفاع بمٌاهه عن ط :مشارٌع الري 
   وإنشاء الجسورحفر القنوات وشق الترع . 

  والخزانات لحجز الماء وتخزٌنها قامة السدود إ. 
  تسجٌل أٌام الفٌضان ودرجة ارتفاع وانخفاض مٌاه النهرإقامة المقاٌٌس ل . 

 خـبػـب : اىصْـبّيـح : 
   النبات الطبٌعى   –المعادن  –ر األحجا –تنوعت الصناعة بتنوع خامات البٌئة المصرٌة مثل ) الرمال– 

 المحاصٌل الزراعٌة (
   فى مصر الفرعونٌةأهم الصناعات :  
: األسلحة واألدوات واألوعٌة. أقدم الصناعات حٌث صنع من األحجار الصناعة الحجرٌة 

رسومعلٌها الونقش  منذ أقدم العصور أبدع المصري فً صناعة األوانى الفخارٌة : الصناعات الفخارٌة  
 والمناظر الجمٌلة   

: رمال الصحراء. الزجاج منكان المصرٌٌن القدماء أسبق الشعوب التً صنعت  الصناعات الزجاجٌة 

: والمراٌا  مثل صناعة األوانً واألسلحة وأدوات الزٌنة والحلً واألبارٌق الصناعات المعدنٌة.  

 قتصـبديـخٍجـبالد اىذيـبح اإل
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: قٌا ) لبنان حالٌا ( والنوبة وبالد بونت ٌن فٌنعتمد فٌها علً الخشب المستورد مإ الصناعات الخشبٌة 
 صنع األبواب والتوابٌت واألثاث والمقاعد والصنادٌق .، ف ) الصومال حالٌا (   

: التً تقوم بعملٌة  وكانت المرأة هًري القدٌم ٌصنع مالبسه من الكتان ، كان المص صناعة المنسوجات 
 الغزل والنسٌج علً األنوال الٌدوٌة.   

والسٌورأغطٌة للمقاعد والوسائد والنعال  صنع منها، حٌث مثل دبغ الجلود وصبغها  لصناعات الجلدٌة :ا  
 .الجلدٌة     

: المصرى القدٌم أول  مثل الورق والسالل والحصٌر والحبال والقوارب. الصناعات القائمة علً البردي ( 
 من صنع الورق من نبات البردى (   

 

  ـبرححـبىخـب : اىتج : 
 عرفها المصري منذ فجر التارٌخ وأشتغل بها وضبط قواعدها 

( مبادلة سلعة بأخرى)  المقاٌضةوب عتمد فى البداٌة علً أسلإ 

والسجالت واإلٌصاالت ثم عرف استخدام عقود البٌع والشراء 

   : وسائل نقل البضائع  1- القوارب المصنوعة من نبات البردي   
 الدواب ) الخٌول ( فً نقل السلع فً الطرق البرٌة. -2                                   

  انقسمت التجارة إلى : 
  :التجارة الداخلٌة  )أ(
حركة البٌع والشراء بٌن القرى والمدن المصرٌة وكان النٌل هو وسٌلة المواصالت األولً فً نقل  هى 
 .خرى أإلى  ةنٌمدمن البضائع    

 :ارجٌة التجارة الخ)ب( 
 ًالبعض  تم بٌن الدول وبعضهاكانت تحركة البٌع والشراء الت. 

 من هناك األخشاب والبخور والجلود والعاج لجلب (  بونت -مع بالد ) فٌنٌقٌا  تجارٌةكونت مصر عالقات 
 تبحر فً البحر األحمر والبحر المتوسط.كانت عن طرٌق السفن التً    
 

 

 مفاهيم الوحدة
 ـــاهمعـن المفهوم

اىذيبح 
 اىظيبطيخ 

ٍظبه لمح و ٓلمظينطبي لميامنويأل لمئجئدل دلخيل لميعمييغ إلدلرل 
 ٓلمؼالقأل لممٖ مزهػ هٌٚ لمح به ٓأفزلد لميعميغ .  ،  ؤٍِٓ

 اىذيبح اىذيْيخ 
لميؼمادلي ٓلمشؼبئز ٓلمطأص لممي٘ ةيبً ٙؤدْٙيب لميصيزٗ لمايدٙو 

 . دلخل أٓ خبرج لميؼبهد

 فصىه سراػيخ
: منك لموصٔ  لمم٘ ػن٘ أطبطْب قظيو لموزلػَيأل لمظيَأل  ٙاصد هْب

 . ( فصل لمحصبد –فصل لم ذر  –فصل لموٚعبً  لمشرلػٚأل إم٘ )

 صْبػخ
( ىيٌ صئرل  لميؼدٍٚيأل –لمحٚٔلٍٚيأل  –لمشرلػٚيأل  محٔٙل لمئلد لمايبه )

 . مصٔرل أخزٕ

  ميصزٙأللزةأل لم ٚغ ٓلمشزلء لمم٘ ةبٍ  ممو هٌٚ لمازٕ ٓلميدً ل ّٖ تجبرح داخييخ

 . لزةأل لم ٚغ ٓلمشزلء لمم٘ ةبٍ  ممو هٌٚ لمدٓ  ٓهؼعْب لم ؼط ّٖ تجبرح خبرجيخ

ديبح 
 اقتصبديخ

ىعئػييأل لاٍشييطأل لم شييزٙأل لمميي٘ ةييبً ٙيبرطييْب لميصييزًٙٔ  ّييٖ
 . لمادىبء ػ ز لمؼصٔر

 ّٖ ى بدمأل طنؼأل هظنؼأل أخزٕ . اىَقبيضخ 
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 األطـئيخ
 

 
 
 
 

 

 أكمل العبارات التالٌة  :ولالسؤال األ :  
 .................. واعتقدوا أن فرعون هو......اعتنق المصرٌون القدماء فكرة ... -1
 ................... و ................. و ...........من واجبات فرعون .. -2
  الوزٌر ٌتسم بـ ................ و................ و................ و.................كان  -3
  ............كان حكام األقالٌم ٌعٌنون بواسطة..... -4
 ........ من الوظائف الهامة فً اإلدارة المركزٌة.........كانت وظٌفة .. -5
 ............بدأ التفكٌر فً إقامة جٌش نظامً فً عهد الدولة ...... -6
 .......................... و ......اهتم الفراعنة بتأمٌن حدود مصر عن طرٌق إقامة ... -7
 ...................... و .......من خصائص الحٌاة الدٌنٌة عند المصرٌٌن القدماء ..... -8
 الدولة الوسطى  فً عصر ........... فً عصر الدولة القدٌمة وعبادة اإلله ............انتشرت عبادة اإلله .. -9

 لدولة الحدٌثة .................. فى عصر ا وعبادة اإلله     
 ................. ورمز له بـ ......... بفكرة التوحٌد ودعى لعبادة اإلله ..............نادى . -11
 ...........وحفروا ....... ............. و .......القدماء بالنٌل فأقاموا ...اهتم المصرٌون  -11
 .........و.........و.......صول هً ..ثالثة فٌون القدماء السنة الزراعٌة إلً قسم المصر -12
 ................ إلً .......ٌمتد فصل الفٌضان عند المصرٌٌن القدماء من ..... -13
 ................. إلً .......عند المصرٌٌن القدماء من ..... الحصادٌمتد فصل  -14
 فً .................. المنجلاستخدم المصري القدٌم  -15
 .... أقدم الصناعات التً استغل بها المصرٌون القدماء.........الصناعات..... تعد -16
 فً صناعة .................. رمال الصحارىاستغل المصري القدٌم  -17
 صنع المصرى القدٌم الورق والسالل والحصٌر من ....................... -18
 ٌة مصرالقرى والمدن الاء بٌن ....... هً حركة البٌع والشر.....التجارة .. -19

 ......... وبالد ............عرف المصرٌون القدماء التجارة الخارجٌة مع بالد ..... -21
 

 أمام ماٌناسب كل عبارة : ( ×( أوعالمة )  √ضع عالمة ) :  السؤال الثانى 
 ( )ملك العتقادهم أنه ابن اإلله . قدس المصرٌون القدماء ال -1
 (      ) لً الملك فً األهمٌة والمنزلة .الوزٌر ٌ كان منصب -2
 (      )  وعلى شعبه حق المهابة والتقدٌس .كان الوزٌر ابن اإلله  -3
ٌُعٌنون بواسطة الوزٌر .كان حكام األ -4  (      )  قالٌم 
 (   ) دارة المحلٌة قبل تحقٌق الوحدة .لم تعرف مصر نظم اإل -5
 (       ) العجالت الحربٌة عن اآلشورٌٌن . رةأخذ المصرٌون القدماء فك -6
 (       ) عند المصرٌٌن القدماء . والصدق ق والصدقت إلهة الحعاُتعتبر اإللهة م -7
 ( )  قاضٌاً . 42كانت محكمة الموتى مكونة من  -8
 (       زرع المصرٌون القدماء األرض مرتان فً العام . ) -9

 ( صناعات التً اشتغل بها المصري القدٌم   ) الصناعات الفخارٌة أقدم ال -11
 ( ) استخدم المصرٌون نبات البردي فً صناعة الحصٌر والسالل . -11
 ( استخدم المصرٌون خشب األرز المستورد من لٌبٌا لصناعة السفن    )  -12
 ( ) التجارة الداخلٌة هً حركة البٌع والشراء خارج حدود البالد . -13
 ٌان المواصالت األول فً نقل البضائع بٌن المدن . )       (كان النٌل شر -14
  صنع المصري القدٌم مالبسه من القطن     )        ( -15
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  بم تفسر :  :السؤال الثالث 
 تقدٌس المصرٌٌن القدماء لفرعون . -1
 اتخاذ فرعون مصر وزٌراً له من المخلصٌن . -2
 ً مصر القدٌمة .كان منصب الوزٌر من المناصب الهامة ف -3
 كانت وظٌفة  الكاتب محل تقدٌر واهتمام فً مصر القدٌمة . -4
 كان الجنود ٌلبسون المالبس القصٌرة فً مصر الفرعونٌة . -5
 تعدد اآللهة فً مصر الفرعونٌة . -6
 تحنٌط المصرٌٌن القدماء لجثث موتاهم .  -7
 بناء المصرٌٌن القدماء قبور حصٌنة فً الصحراء . -8
 أهمٌة نبات البردي فً مصر الفرعونٌة . -9

 نشاط حركة التجارة الخارجٌة فً مصر الفرعونٌة  -11
 

 ما النتائج المترتبة على  :رابعالسؤال ال : 
 غزو الهكسوس لمصر من الناحٌة الحربٌة . -2    .          مصر القدٌمة فً الفرعونتزاٌد أعباء  -1
 إقامة المصرٌٌن القدماء للمقاٌٌس والسدود على النٌل  -4    والخلود     بعث اعتقاد المصرٌٌن القدماء فً ال -3
               العالقات التجارٌة بٌن مصر وبالد فٌنٌقٌا وبونت  -5
 

 قارن بٌن كل من : خامسالسؤال ال : 

 أهمٌة كل من وظٌفة الوزٌر ، ووظٌفة الكاتب فً مصر القدٌمة -1
 ة وإدارة الحقول إدارة الوثائق الملكٌ -2
 الصناعات الخشبٌة والصناعات الجلدٌة عند قدماء المصرٌٌن  -3
 فصل الفٌضان وفصل الحصاد  -4
 

 ما المقصود بكل من : دسالسؤال السا : 

         ت .عااإللهة م -4             .   حٌاة الدٌنٌةال -3          التحنٌط .       -2              .   الحٌاة السٌاسٌة -1
       المقاٌضة .    -8                 إله الموتى . -7    .   الحٌاة اإلقتصادٌة -6           الفصول الزراعٌة .  -5
  التجارة الداخلٌة . -11        التجارة الخارجٌة .    -9
 

 اكتب ما ت شٌر إلٌه كل عبارة من العبارات التالٌة : السؤال السابع : 

 د الملك وٌتولى رئاسة اإلدارة المركزٌة .ٌساع -1
 وظٌفة فً مصر القدٌمة كانت محل احترام وتقدٌر بل تفوق المهن األخرى  -2
ٌُقصد بها حفظ الجسم سلٌماً اعتقاداً فً البعث . -3  عملٌة 
 نادى بفكرة التوحٌد وعدم تعدد اآللهة فً مصر القدٌمة . -4
 صر الدولة الوسطى .إله مصري قدٌم انتشرت عبادته فً ع -5
 إلهة الحق والصدق والعدالة عند المصرٌٌن القدماء .  -6
 فصل تغمر فٌه المٌاه األرض وٌمتد من منتصف ٌونٌه إلً منتصف أكتوبر  -7
 فصل ٌبدأ من منتصف أكتوبر حتى منتصف فبراٌر عند القدماء المصرٌٌن  -8
 نبات استخدمه المصري القدٌم فً صناعة الحصٌر . -9

 حركة البٌع والشراء بٌن مصر والبلدان المجاورة .  -11
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