األسئـــلة
أوالً  :اجلغرافيا
السؤال األول  :أكمـل العبارات اآلتٌة
 )1تدور الكواكب حول  .................وتستمد منها  .................و .................
 ) 2من أهم أنواع المجرات  .................و  .................و .................
 )3أقرب الكواكب للشمس  .................وأصغرها .................
ٌ )4سمى كوكب الزهرة بـ  .................بٌنما ٌسمى المرٌخ بـ .................
 )5األرض منبعجة عند  .................ومفلطحه عند . .................
ٌ )6بلغ طول القطر القطبى  .................بٌنما القطر االستوائى ٌمتد من الشرق للغرب
وٌبلغ طوله . .................
ٌ )7حدث تعاقب اللٌل والنهار نتٌجة لحركة األرض . ...............
 )8الجاذبٌة على سطح القمر  ..................جاذبٌة سطح األرض .
 )9تعرف مجرتنا بـ  .......وهً تنتمً للنوع ...................
 )11ترتبط األقمار بالكواكب بفعل ......................
ٌ )11عرف كوكب األرض بالكوكب  .................بٌنما نبتون بالكوكب ................
ٌ )12عد  ..........هو النوع الوحٌد من األجسام الفضائٌة التً تصل إلى سطح األرض .
 )13أبعد كواكب المجموعة الشمسٌة عن الشمس كوكب .................
 )14كوكب  .........من الكواكب الداخلٌة .
 )15تبدو  .............فً السماء على هٌئة سهام ضوئٌة .
 ............. )16إحدى الكواكب الداخلٌة وٌعرف بتوأم األرض .
 ............. )17إحدى الكواكب الخارجٌة وٌتمٌز بوجود حلقات حلزونٌة تدور حوله .
 .............. )18اسم ٌطلق على مجموعة الكواكب الداخلٌة .
ٌ )19بدو فً الفضاء ككره ملساء لونها أخضر ٌمٌل إلى الزرقة كوكب .................
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ٌ )21قع مدار الجدى عند دائرة عرض  ...........جنوب خط االستواء.
 )21القطر االستوائً  .............القطر القطبً .
 )22تمتد مصر بٌن خطً طول  .......... ، ............شرقا ً وبٌن دائرتً عرض ،...........
 ............شماالً.
ٌ )23مر فً جنوب مصر مدار ....................
ٌ )24بلغ عدد خطوط الطول  .......خط  ،وعدد دوائر العرض  .......دائرة .
 )25تنحرف الرٌاح  ................اتجاهها فً نصف الكرة الشمالً  ،و ................
اتجاهها فى نصف الكرة الجنوبى .
 )26تدور األرض حول محورها أمام الشمس من  .........إلى . ............
 )27لم ٌتمكن العلماء من كشف سر ظاهرة اللٌل والنهار إال فً أواخر القرن ...............
 )28جاذبٌة األرض لٌست قلٌلة مثل جاذبٌة  ......................ولٌست كبٌرة مثل جاذبٌة
. ....................
 )29تتعامد الشمس على  ..............فً  21دٌسمبر وعلى  ..............فً  21مارس .
 )31فً فصل الصٌف الشمالً  .........النهار و .................اللٌل .
 )31أصغر قارات العالم  ...............بٌنما أكبر قارة. .....................
 )32انقسمت كتلة بنجاٌا إلى كتلتٌن هما  ....................و. ...................
ٌ )33غطً الٌابس حوالً  : ..............من مساحة الكرة األرضٌة بٌنما ٌغطً الماء حوالً
. : ................
 )34تقع جبال  ....................فً قارة أوربا .
 )35من العوامل الخارجٌة التً تشكل سطح األرض . ......................
 )36من الجبال التً تكونت بفعل البراكٌن . ...................
 )37تقع هضبة أثٌوبٌا فً قارة . ...........
ٌ )38بلغ عدد قارات العالم  .............قارة بٌنما عدد المحٌطات  ..............محٌط .
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السؤال الثانى  :من أكـون  ....؟
 -1أعرف بالكوكب األزرق وأبدو كالماسة الزرقاء وأشع ضوءاً خافتا ً .
()...................
 -2جسم صلب كبٌر ٌحترق جزئٌا ً عند إحتكاكه بالغالف الجوى .
 -3أجسام معتمة وال تشع ضوءاً وال حرارة تعكس ضوء الشمس الساقط علٌها .

()...................
()...................

 -4تجمعات كبٌرة من النجوم المختلفة األحجام واألشكال واألنواع )...................( .
ٌ -5طلق علٌنا اسم الكواكب األرضٌة

( ) ..................

 -6انا أقرب الكواكب الً الشمس

( ) ..................

 -7غالفً الغازي متماسك وال ٌمكن اختراقه وأُعرف بتوأم األرض ( ) ..................
 -8الماء ٌغطً  :7107من مساحتً

( ) ..................

 -9لونً أحمر وتربتً غنٌة بأكسٌد الحدٌد

( ) ..................

 -11انا كوكب حجمً  763مرة حجم األرض

( ) ..................

 -11السنة علً أرضً تعادل  165سنة أرضٌة

( ) ..................

 -12خطوط وهمٌة عبارة عن أنصاف دوائر عددها  361خط

( ) ..................

 -13خط الطول الرئٌسً ودرجته صفر

( ) ..................

 -14دوائر وهمٌة تحٌط بالكرة األرضٌة وعددها  181دائرة

( ) ..................

 -15دائرة العرض الرئٌسٌة ودرجتها صفر

( ) ..................

 -16خط وهمً ٌصل بٌن القطبٌن مارا بمركز األرض وٌمٌل عن الخط العمودي بمقدار
( ) ..................

 23‚5درجة .

 -17دوران األرض حول نفسها من الغرب الً الشرق مرة كل  24ساعة .
( ) ..................
1

 -18دوران األرض حول الشمس مرة كل ٌ 365وم من الغرب الً الشرق .
4

( ) ..................
 -19أحدث فً نصف الكرة الشمالً عندما تتعامد الشمس علً مدار السرطان فً ٌوم ٌ 21ونٌه
( ) ..................
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 -21انا أحدث فً نصف الكرة الجنوبً حٌث ٌطول اللٌل وٌقصر النهار فً ٌوم ٌ 21ونٌه .
( ) ..................
 -21قطعة مستقٌمة تمتد من الشرق الً الغرب وتمر بمركز األرض وٌصل طولها  7927مٌل .
( ) ..................
 -22قطعة مستقٌمة تصل بٌن القطب الشمالً والقطب الجنوبً وٌصل طولها الً  7911مٌل .
( ) ..................
 -23هزات تحدث فً أجزاء معٌنة من القشرة األرضٌة .

( ) ..................

 -24خروج الصخور المنصهرة والغازات من باطن األرض .

( ) ..................

 -25هً األلتواءات واالنكسارات ولها تأثٌر فً تشكٌل سطح األرض ( ) ..................
 -26العوامل التً تشكل سطح األرض وٌكون مصدرها فوق سطح األرض .
( ) ..................
 -27مساحات واسعة من المٌاة المالحة ذات أعماق كبٌرة .

( ) ..................

 -28مساحة واسعة من المٌاة المالحة أصغر من المحٌط .

( ) ..................

 -29مساحة من الٌابس ٌحٌط بها الماء من جمٌع االتجاهات .
( ) ..................
( ) ..................

 -31مساحة من المٌاه المالحة تتصل بالمحٌط بفتحة ضٌقة .

السؤال الثالث  :بـم تفسـر  ....؟
 -1تعد الشمس مصدر الحٌاة على كوكب األرض .
ٌ -2طلق على مجموعة الكواكب الداخلٌة اسم الكواكب األرضٌة .
 -3ال ٌمكن تحدٌد مدة دوران كوكب الزهرة حول نفسه .
ٌ -4سمى كوكب الزهرة بتوأم األرض .
ٌ -5عرف كوكب األرض بالكوكب المائً .
ٌ -6سمى كوكب المرٌخ بالكوكب األحمر .
 -7اختالف الزمن من جهه إلى أخرى على سطح األرض .
 -8األجزاء الشرقٌة من األرض تسبق األجزاء الغربٌة فً التوقٌت .
 -9أذان الظهر ٌؤذن فى الرٌاض قبل القاهرة .
 -11تعاقب اللٌل والنهار .
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 -11عدم شعور سكان األرض بحركتها .
 -12ارتفاع درجة حرارة األشعة العمودٌة عن األشعة المائلة .
 -13تعاقب الفصول األربعة .
 -14أهمٌة الٌابس والماء .
 -15تكوٌن القارات بشكلها الحالً .
 -16اختالف درجة الحرارة على سطح األرض من مكان آلخر .
 -17للزلزال تأثٌر كبٌر فً تشكٌل سطح األرض .

السؤال الرابع  :ما النتائج المترتبة على  ....؟
 )1بعد نبتون عن الشمس .
 )2الشكل الكروي لألرض .
 )3زٌادة طول القطر األستوائً عن القطر القطبً .
 )4دوران األرض حول نفسها .
 )5دوران االرض حول الشمس مرة كل عام .
 )6توزٌع الٌابس والماء .
 )7حدوث البراكٌن .
 )8الحركات البطٌئه .
 )9التعرٌة المائٌة .
 )11التعرٌة الهوائٌة .

السؤال الخامس  :أجب عن االسئلة اآلتٌة
(أ) إذا كانت الساعة فى مدٌنة بغداد التى تقع على خط طول  45درجة شرقا ً هى  3مساء فكم
تكون الساعة فى نٌودلهى بالهند التى تقع شرق بغداد على خط طول  75درجة شرقا ً ؟
(ب) إذا كانت مدٌنة مكة المكرمة التى تقع على خط طول  41درجة شرقا ً ومدٌنة تونس على
خط  11درجة شرقا ً فما الفرق فى التوقٌت بٌن المدٌنتٌن وأٌهما أسبق فى أذان الفجر .
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السؤال األول  :أكمـل العبارات اآلتٌة
ٌ -1شمل العصر العتٌق األسرتٌن  .................و .................
 -2تحققت الوحدة الثانٌة على ٌد الملك  .................عام  3211ق  .م
ٌ -3بدأ عصر الدولة القدٌمة باألسرة  .................وتنتهى باألسرة ..................
 -4أنشأ الملك زوسر الهرم  .................بسقاره .
 -5أطلق أوسركاف على نفسه لقب . .................
 -6أعلن الملك أمنمحات األول نفسه ملكا ً على البالد عام  .................ق  .م
 -7عاصمة مصر فى عصر الدولة الوسطى هى .................
 -8قام الملك  .................بحفر قناة سٌزوسترٌس .
 -9أرسلت الملكة حتشبسوت رحلة بحرٌة إلً بالد .....................
 -11انتصر الملك تحتمس الثالث علً أمٌر قادش فً معركة .....................
 -11انتصر الملك رمسٌس الثالث علً الحٌثٌٌن فً معركة .....................
 -12نادي الملك اخناتون بعبادة اإلله آتون ورمز له بالـ .....................
 -13شٌد الملك رمسٌس الثانً معبدا  ................كما أتم بهو األعمدة فً معبد ..........
 -14تصدي الملك  .....................لقوات اللٌبٌٌن علً حدود مصر الغربٌة وهزمهم عند
. ...................
 -15اكتشف اإلنسان النار فً العصر  ................والزراعة فً العصر .................
 -16استخدم الهكسوس .....................وكانت سببا فً انتصارهم علً المصرٌٌن
 -17الملك ابسماتٌك األول طرد  .................من مصر وأسس األسرة ..................
 -18أرسل الملك  .....................رحلة بحرٌة للدوران حول قارة إفرٌقٌا
 -19سكن المصري القدٌم فً العصر الحجري القدٌم الـ .....................
 -21مؤسس األسرة الرابعة وشٌد هرمٌن بدهشور الملك .....................
 -21تنسب الثورة الدٌنٌة فً مصر الفرعونٌة إلً الملك .....................
ٌ -22شمل العصر المتأخر األسرات من .....................
 -23قام .....................بفتح مصر وطرد الروم منها .
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السؤال الثانى  :ضع عالمة ( )أو (×) :
 -1اكتشف اإلنسان النار فى العصر العتٌق .

(

)

 -2قامت الوحدة األولى عام  2424ق  .م وكانت عاصمتها أون هلٌوبولٌس .

(

)

 -3كانت عاصمة مملكة الشمال (بوتو) وعاصمة مملكة الجنوب (نخب) .

(

)

ٌ -4عتبر الهرم األكبر إحدى عجائب الدنٌا السبع .

(

)

 -5إحترم الهكسوس معتقدات وعادات المصرٌٌن .

(

)

 -6قاد أمراء األسرة السابعة عشر الكفاح المسلح ضد الهكسوس .

(

)

 -7أنشأ أمنمحات الثالث قلعتى سمنه وقمنه .

(

)

 -8غزا الفرس مصر عام  525ق  .م وقضوا على األسرة (. )26

(

)

السؤال الثالث  :بـم تفسـر ..؟
 -1أهمٌة الزراعة فى مصر القدٌمة .
 -2تشٌٌد األهرامات فى قلب الصحراء .
 -3أطلق أوسركاف على نفسه ابن اإلله رع .
 -4معابد اإلله رع كانت مكشوفة .
 -5أهمٌة كال من مقٌاس النٌل وسد الالهون اللذان أقامهما أمنمحات الثالث .
 -6إحتالل الهكسوس لمصر .
 -7أهمٌة اكتشاف النار .
 -8إستقرار المصرى القدٌم فى وادى النٌل .
 -9تسمٌة الملك مٌنا ملك األرضٌن وصاحب التاجٌن .
 -11تسمٌة عصر الدولة القدٌمة بعصر بناة األهرام .
 -11اهتمام المصرٌون القدماء ببناء األهرامات و تحنٌط جثث الموتى .
 -12تسمٌة هرم سقارة بالهرم المدرج .
 -13تعظٌم المصرٌٌن القدماء للوزٌر أٌموحتب .
 -14ضعف وانهٌار الدولة القدٌمة فى مصر الفرعونٌة .
ٌ -15عتبر عصر الدولة الوسطى العصر الذهبى لمصر الفرعونٌة .
 -16إزدٌاد حركة التجارة بٌن مصر والبالد المجاورة فى عهد سنوسرت الثالث .
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 -17بناء قلعتى سمنه و قمنه .
 -18كراهٌة المصرٌون القدماء للهكسوس .
 -19قدمت الملكة إٌاح حتب أعظم األمثلة فى التضحٌة فى سبٌل الوطن .
 -21تمٌز عصر حتشبسوت بالرخاء والسالم .
ٌ -21عد الملك تحتمس الثالث صاحب عقلٌة عسكرٌة متمٌزة .
 -22شهرة الملك توت عنخ أمون .
 -23تسمٌة العصر المتأخر بهذا االسم .
 -24انهٌار الحكم الفرعونً .
 -25أهمٌة وظٌفة الكاتب .
 -26لم ٌكن المصرٌن القدماء دعاة حرب .
 -27اهتمام المصرٌون القدماء بتكوٌن جٌش نظامً .
 -28ارتداء الجنود فً مصر القدٌمة للمالبس القصٌرة .
 -29تقدم الفراعنة فى الصناعات الزجاجٌة .
 -31أهمٌة نبات البردي فً الصناعات المصرٌة القدٌمة .
 -31نشاط حركة التجارة الخارجٌة فً مصر الفرعونٌة .
 -32تعدد اآللهة عند قدماء المصرٌٌن .
 -33ترحٌب الملوك الفراعنة بفكرة تعدد اآللهة .
 -34اهتمام المصرٌٌن القدماء بحفظ جثث موتاهم (التحنٌط)
 -35وضع المصرٌٌن القدماء الطعام والشراب فً قبر المتوفى .
 -36أهمٌة وظٌفة حاكم األقالٌم .

السؤال الرابع  :ماذا كان ٌحدث إذا ........؟
 )1لم ٌعرف المصرى القدٌم صناعة المعادن .
 )2كان الملك بٌبى الثانى من الملوك األقوٌاء .
 )3لم ٌعتقد المصرٌون القدماء فى البعث والخلود .
 )4فشل أمراء طٌبة فى تطوٌر أسلحة الجٌش المصرى .
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السؤال الخامس  :ما النتائج المترتبة على كل من .....؟
 -1ضعف الملوك بعد أمنمحات الثالث ؟
 -2إساءة الهكسوس معاملة المصرٌٌن ؟
 -3استقرار المصري القدٌم فً وادي النٌل ؟
 -4زٌادة نفوذ كهنة رع ؟
 -5إقامة سد الالهون ؟
 -6انتصار الملك أحمس علً الهكسوس ؟
 -7إنشاء الملك تحتمس الثالث أسطوال مصر ًٌا قو ًٌا ؟
 -8تولً توت عنخ أمون حكم البالد ؟
 -9معاهدة السالم بٌن مصر والحٌثٌٌن ؟
 -11غزو الفرس لمصر عام  525ق.م ؟

السؤال السادس  :لمن تنسب األعمال اآلتٌة ....؟
 -1قام بتوحٌد البالد عام  3211ق  .م ولبس التاج المزدوج .

().................

 -2وزٌر أشرف على بناء هرم سقاره المدرج جعله المصرٌون إله الفنون والطب والكٌمٌاء .
().................
 -3لقب بالملك المحسن المحبوب وهو مؤسس االسرة الرابعة .

().................

 -4حفر قناة تصل بٌن البحرٌن األحمر والمتوسط عن طرق النٌل ).................( .
 -5أول حاكم مصرى ٌسقط شهٌد على أرض مصر .

().................

 -6أستطاع طرد الهكسوس من مصر وطردهم خارج حصن شاروهٌن بفلسطٌن .
().................
 -7زوجة وفٌة ضحت بزوجها وابنها فى سبٌل تحرٌر مصر .
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السؤال السابع  :رتب األحداث التارٌخٌة من القدٌم إلً الحدٌث
 )1طرد االشورٌن من مصر – حفر قناة سٌزوسترٌس – معركة قادش – نحت تمثال أبو الهول
– بناء هرم زوسر – بناء سد الالهون
 )2طرد الهكسوس من مصر – نقل العاصمة من طٌبة إلى أثٌت تاوى – إنشاء معبد أبو سمبل
– اختراع الكتابة – دوران حول أفرٌقٌا – انهٌار الدولة القدٌمة

السؤال الثامن  :اذكر الحدث التارٌخى المرتبط بالتوارٌخ اآلتٌة :
 3351 )1ق  .م
 3211 )2ق  .م
 2111 )3ق  .م
 525 )4ق  .م
 641 )5م
 1922 )6م
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اإلجــابات
أوالً  :اجلغرافيا
السؤال األول  :أكمـل العبارات األتٌة
 )1النجوم  -الضوء و الحرارة

 )2حلزونٌة و بٌضاوٌة و غٌر منتظمة

 )3عطارد و نبتون

 )4توأم األرض  -الكوكب األحمر

 )5خط األستواء  -القطبٌن .

 1263804 )6كم  1268106 -كم .
1

 )7الٌومٌة .

)8

 )9سكة التبانة أو الدرب اللبنى  ،الحلزونى .

 )11الجاذبٌة .

 )11المائى  ،األزرق .

 )12النٌازك .

 )13نبتون .

 )14عطارد .

 )15الشهب .

 )16كوكب الزهرة .

 )17كوكب زحل .

 )18الكواكب األرضٌة .

 )19أورانوس .

2305 )21

 )21أطول من

 31036 ، 22 ، 37 ، 25 )22

 )23السرطان .

181 ، 361 )24

ٌ )25مٌن وٌسار

 )26الغرب  ،الشرق .

 )27العشرٌن

 )28القمر  ،كوكب المشترى .

 )29مدار الجدى  ،خط االستواء .

ٌ )31طول ٌ ،قصر

 )31استرالٌا  ،آسٌا .

 )32لوراسٌا  ،جندوانا .

:7107 - :2903 )33

 )34األلب

 )35التعرٌة المائٌة

 )36جبل كٌنٌا .

 )37أفرٌقٌا .

5 ، 7 )38
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السؤال الثانى  :من أكـون  ....؟
 ( -1نبتون )

 ( -2النٌازك )

( -3الكواكب )

 ( -4المجرات )

( -5مجموعة الكواكب الداخلٌة)

( -6عطارد)

( -7الزهرة)

( -8األرض)

( -9المرٌخ)

( -11زحل)

( -11نبتون)

( -12خطوط الطول)

( -13خط جرٌنتش)

( -14دوائر العرض)

( -15خط االستواء)

( -16محور األرض)

( -17الدورة الٌومٌة)

( -18الدورة السنوٌة)

( -19فصل الصٌف)

( -21الشتاء الجنوبً )

( -21القطر األستوائً)

( -22القطر القطبً )

( -23زلزال)

( -24البراكٌن)

( -25الحركات البطٌئة)

( -26العوامل الخارجٌة)

( -27المحٌطات)

( -28البحار)

( -29الجزٌرة)

( -31البحار الداخلٌة)

السؤال الثالث  :بـم تفسـر  ....؟
 -1تعد الشمس مصدر الحٌاة على كوكب األرض .
جـ) ألن الشمس تمد األرض بالضوء والحرارة الالزمٌن لوجود حٌاه على سطحها .
ٌ -2طلق على مجموعة الكواكب الداخلٌة اسم الكواكب األرضٌة .
جـ) ألن مجموعة الكواكب الداخلٌة مكونة من مواد صخرٌة مشابهة لألرض .
 -3ال ٌمكن تحدٌد مدة دوران كوكب الزهرة حول نفسه .
جـ) ألنه ٌصعب اختراق كوكب الزهرة وذلك بسبب غالفه الغازي المتماسك .
ٌ -4سمى كوكب الزهرة بتوأم األرض .
جـ) ألن كوكب الزهرة ٌقارب كوكب األرض فً القطر والحجم والكتلة .
ٌ -5عرف كوكب األرض بالكوكب المائً.
جـ)ألن الماء ٌغطً  :7107من مساحة الكرة األرضٌة والٌابس . :2903

12

مراجعة الفصل الدراسى األول

ٌ -6سمى كوكب المرٌخ بالكوكب األحمر
جـ) بسبب غنى تربته المرٌخ بأكاسٌد الحدٌد الحمراء اللون .
 -7اختالف الزمن من جهه إلى أخرى على سطح األرض .
جـ) بسبب دوران األرض حول محورها من الغرب إلى الشرق أمام الشمس مرة كل  24ساعة.
 -8األجزاء الشرقٌة من األرض تسبق األجزاء الغربٌة فً التوقٌت.
جـ) ألن األجزاء الشرقٌة من األرض تواجه آشعة الشمس قبل األجزاء الغربٌة بفارق  4دقائق
عن كل خط طول لدوران األرض حول محورها من الغرب إلى الشرق .
 -9أذان الظهر ٌؤذن من الرٌاض قبل القاهرة .
جـ) ألن الرٌاض تقع شرق القاهرة مما ٌجعلها تواجه الشمس قبل مدٌنة القاهرة .
 -11تعاقب اللٌل والنهار.
جـ) بسبب دوران األرض حول محورها (حول نفسها) أمام الشمس من الغرب إلى الشرق
مرة كل  24ساعة .
 -11عدم شعور سكان األرض بحركتها .
جـ) لسرعة وانتظام دورانها ووجود الجاذبٌة األرضٌة .
 -12ارتفاع درجة حرارة اآلشعة العمودٌة عن األشعة المائلة .
جـ)

 )1ألن األشعة العمودٌة قصٌرة تخترق مسافات أقل من الغالف الجوي .
 )2ألن األشعة العمودٌة تتركز على مساحات أصغر من التً تتركز علٌها األشعة المائلة .
 )3األشعة المائلة طوٌلة تخترق مساحات كبٌرة من الغالف الجوي وتفقد جزء من
حرارتها أكبر من اآلشعة المائلة .

 -13تعاقب الفصول األربعة .
جـ)

 )1بسبب دوران األرض حول الشمس فً مدار بٌضاوي مرة كل  365وربع ٌوم (سنة).
 )2مٌل محور األرض بزاوٌة ثانٌة مقدارها  2305درجة .

 -14أهمٌة الٌابس والماء .
ٌ -1عد الٌابس المٌدان الرئٌسً لنشاط اإلنسان فهو مصدر منتجاته الحٌوانٌة والزراعٌة والمعدنٌة .
ٌ -2عد الماء سر الحٌاة علً األرض وٌحتوي علً الكثٌر من الثروات كاألسماك واالسفنج
واألمالح .
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 -15تكوٌن القارات بشكلها الحالً .
 ألن القارات حسب نظرٌة (فٌجنر) كانت كتلة واحدة ثم أخذت فً االنقسام الً كتلتٌن ثمانقسمت الً عدة كتل أخذت فً النمو واالتساع واالبتعاد عن بعضها البعض الً ان
اخذت شكلها الحالً .
 -16اختالف درجة الحرارة على سطح األرض من مكان آلخر .
 بسبب اختالف زاوٌة سقوط أشعة الشمس وطول النهار . -17للزالزل تأثٌر كبٌر فً تشكٌل سطح األرض .
 ألنه ٌترتب علً حدوث للزالزل تصدع القشرة األرضٌة وتشققها فتنخفض بعضاألجزاء من األرض فٌغمرها ماء البحر وترتفع بعض األجزاء والتً كانت تغطٌها مٌاة
البحر فتنحسر عنها المٌاه .

السؤال الرابع  :ما النتائج المترتبة على  ....؟
 )1بعد نبتون عن الشمس .
 نبتون (أصبح شدٌد البرودة) )2الشكل الكروي لألرض .
 -1تعرض بعض المناطق ألشعة الشمس والبعض األخر فً وقت آخر .
 -2تنوع المناخ وبالتالً النبات والكائنات الحٌة .
 )3زٌادة طول القطر األستوائً عن القطر القطبً .
أصبحت األرض لٌست كروٌة تماما بل منبعجة عند خط االستواء ومفلطحة عند القطبٌن .
 )4دوران األرض حول نفسها .
 -1تعاقب اللٌل والنهار .
 -2انحراف الرٌاح ٌمٌن اتجاهها فً نصف الكرة الشمالً وٌسار اتجاهها فً نصف الكرة الجنوبً .
 -3ظاهرة الشروق والغروب .
 -4انحراف األجسام علً سطحها عن الخط العمودي .
 )5دوران االرض حول الشمس مرة كل عام .
 -حدوث الفصول االربعة .
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 )6توزٌع الٌابس والماء .
 -1تحدٌد االقالٌم المناخٌة على سطح االرض.
 -2تحدٌد خصائص النبات والحٌوان وبالتالى إختالف توزٌع السكان على سطح االرض
وإختالف نشاطهم ومظاهر حٌاتهم .
 )7حدوث البراكٌن .
نشأة بعض الظواهر التضارٌس مثل  :الجبال (جبل كٌنٌا ) – الهضاب ( هضبة أثٌوبٌا )
الجزر (جزر هاواى ) – تالل ( تالل أبى زعبل فى مصر )
 )8الحركات البطٌئة .
تكون القارات والسالسل الجبلٌة العمالقة .
 )9التعرٌة المائٌة .
ظهور العدٌد من األشكال التضارٌس مثل السهول الفٌضٌة وداالت االنهار.
 )11التعرٌة الهوائٌة .
تكوٌن الكثبان الرملٌة والمنخفضات .

السؤال الخامس  :أجب عن االسئلة االتٌة
(أ)

الفرق فى خطوط الطول =  31 = 45 – 75خط
الفرق فى الزمن =  121 = 4 × 31دقٌقة = ساعتان
نٌودلهى شرق بغداد .
التوقٌت فى بنٌودلهى =  5 = 2 + 3مساءا ( بعد الظهر)

(ب)

الفرق فى خطوط الطول =  31=11 – 41خط طول
الفرق فى الزمن =  121 = 4 × 31دقٌقة = ساعتٌن
مدٌنة مكة تقع شرق مدٌنة تونس
فإن أذان الفجر سوف ٌؤذن فى مكة مثل تونس بساعتٌن .
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ثانياً  :التاريخ
السؤال األول  :أكمـل العبارات األتٌة
ٌ -1شمل العصر العتٌق األسرتٌن األولى و الثانٌة
 -2تحققت الوحدة الثانٌة على ٌد الملك مٌنا عام  3211ق  .م
ٌ -3بدأ عصر الدولة القدٌمة باألسرة الثالثة وتنتهى باألسرة السادسة .
 -4أنشأ الملك زوسر الهرم المدرج بسقارة .
 -5أطلق أوسركاف على نفسه لقب ابن اإلله رع .
 -6أعلن الملك أمنمحات األول نفسه ملكا ً على البالد عام  2111ق  .م .
 -7عاصمة مصر فى عصر الدولة الوسطى هى اثٌت تاوى
 -8قام الملك سنوسرت الثالث بحفر قناة سٌزوسترٌس .
 -9أرسلت الملكة حتشبسوت رحلة بحرٌة إلً بالد بونت
 -11انتصر الملك تحتمس الثالث علً أمٌر قادش فً معركة مجدو
 -11انتصر الملك رمسٌس الثالث علً الحٌثٌٌن فً معركة قادش .
 -12نادي الملك اخناتون بعبادة اإلله آتون ورمز له بـ قرص الشمس .
 -13شٌد الملك رمسٌس الثانً معبدا أبو سمبل كما أتم بهو األعمدة فً معبد الكرنك .
 -14تصدي الملك رمسٌس الثالث لقوات اللٌبٌٌن علً حدود مصر الغربٌة وهزمهم عند وادى النطرون .
 -15اكتشف اإلنسان النار فً العصر الحجري القدٌم والزراعة فً العصر الحجري الحدٌث
 -16استخدم الهكسوس العجالت الحربٌة وكانت سببا فً انتصارهم علً المصرٌٌن .
 -17الملك ابسماتٌك األول طرد األشورٌٌن من مصر وأسس األسرة 26
 -18أرسل الملك نخاو رحلة بحرٌة للدوران حول قارة إفرٌقٌا .
 -19سكن المصري القدٌم فً العصر الحجري القدٌم الكهوف
 -21مؤسس األسرة الرابعة وشٌد هرمٌن بدهشور الملك سنفرو
 -21تنسب الثورة الدٌنٌة فً مصر الفرعونٌة إلً الملك امنحتب الرابع "اخناتون"
ٌ -22شمل العصر المتأخر األسرات من 31 : 21
 -23قام عمرو بن العاص بفتح مصر وطرد الروم منها .
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السؤال الثانى  :ضع عالمة ( )أو (×) :
)×( -1

)×( -2

)( -3

)( -4

)×( -5

)( -6

)×( -7

)( -8

السؤال الثالث  :بـم تفسـر ..؟
 )1أهمٌة الزراعة فى مصر القدٌمة .
 -1أنتج الحبوب مثل القمح والشعٌر والكتان
 -2أعتنى بتربٌة الماشٌة واألغنام والماعز .
 -3عاش حٌاة اإلستقرار بدالً من حٌاة التنقل فأقام المساكن وظهرت القرى .
 )2تشٌٌد األهرامات فى قلب الصحراء .
 حٌث ٌسود الجفاف . )3أطلق أوسركاف على نفسه ابن اإلله رع .
ألنه كبٌر كهنة اإلله رع وحتى ٌستطٌع تولٌة عرش مصر بعد إسقاط االسرة الرابعة .
 )4معابد اإلله رع كانت مكشوفة .
ألنها كانت مخصصة لعبادة الشمس .
 )5أهمٌة كال من مقٌاس النٌل وسد الالهون اللذان أقامهما أمنمحات الثالث .
أ -مقٌاس النٌل  لتحدٌد المساحات المنزرعة وتقدٌر الضرائب .
ب -سد الالهون  لإلستفادة منه فى تنظٌم شئون الرى والتوسع فى الزراعة
 )6إحتالل الهكسوس لمصر .
أ -ضعف البالد والفرقة بٌن حكامها ونزاعهم على الحكم .
ب -كثرة عدد الهكسوس وتفوقهم الحربى واستخدامهم للعجالت الحربٌة .
 )7أهمٌة اكتشاف النار .
 إستخدامها فى الطهى . )8إستقرار المصرى القدٌم فى وادى النٌل .
 بسبب حلول الجفاف بالهضاب و هجرة الحٌوان لها فنزل إلى الوادى بحثا ً عن الغذاءوالماء واستقر حول وادى النٌل بعد معرفته للزراعة .
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 )9تسمٌة الملك مٌنا ملك األرضٌن و صاحب التاجٌن .
 ألنه نجح فى توحٌد مملكتى الشمال و الجنوب من مملكة واحدة و لبس التاج المزدوج . )11تسمٌة عصر الدولة القدٌمة بعصر بناة األهرام .
 لكثرة ما بناه ملوكها من أهرامات ضخمة تمتد من الفٌوم جنوبا ً حتى الجٌزه شماالً . )11اهتمام المصرٌون القدماء ببناء األهرامات و تحنٌط جثث الموتى .
 إلعتقادهم فى البعث و الحٌاة األبدٌة بعد الموت و المحافظة على جثث موتاهم . )12تسمٌة هرم سقارة بالهرم المدرج .
 ألنه تكون من  6مصاطب فوق بعضها . )13تعظٌم المصرٌٌن القدماء للوزٌر أٌموحتب .
 ألنه عرف بالعبقرٌة فى اإلدارة و فنون العمارة و الحكمة و الطب فأرتفعت مكانته وجعلوا منه إله للفنون و الطب .
 )14ضعف و انهٌار الدولة القدٌمة فى مصر الفرعونٌة .
 -ضعف هٌبة الملوك

 -زٌادة نفوذ حكام األقالٌم

 -تفكك وحدة البالد

 -إنهٌار سلطة الحكومة المركزٌة .

ٌ )15عتبر عصر الدولة الوسطى العصر الذهبى لمصر الفرعونٌة ؟
 ألنه تمٌز بالنهوض فى الزراعة و الصناعة و التجارة . -تقدم الفنون و العمارة و اآلداب .

 -تشغٌل المناجم و المحاجر

 )16إزدٌاد حركة التجارة بٌن مصر و البالد المجاورة فى عهد سنوسرت الثالث .
 بسبب حفر قناة سٌزوسترٌس . )17بناء قلعتى سمنه و قمنه .
 لتأمٌن حدود مصر الجنوبٌة . )18كراهٌة المصرٌون القدماء للهكسوس .
 -نهبوا الممتلكات و خربوا المعابد .

 ألنهم عاملوهم معاملة سٌئة . -فرضوا علٌهم الضرائب الباهظة .

 )19قدمت الملكة إٌاح حتب أعظم األمثلة فى التضحٌة فى سبٌل الوطن.
 ألنها لم تستسلم إلستشهاد زوجها سقنن رع و ابنها االكبر كامس و شجعت أبنهاالثانى أحمس لٌواصل الكفاح ضد الهكسوس .
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 )21تمٌز عصرالملكة حتشبسوت بالرخاء والسالم .
ألنها لم تكن تمٌل إلً الحروب وأهتمت باألعمال الداخلٌة .
ٌ )21عد الملك تحتمس الثالث صاحب عقلٌة عسكرٌة متمٌزة .
 -1أقام أقدم إمبراطورٌة عرفها التارٌخ .
 -2قام  16حملة عسكرٌة علً فلسطٌن وسورٌا .
 -3ثبت الحكم فً بالد النوبة .
 -4انتصر علً أمٌر قادش فً معركة مجدو .
 -5قسم الجٌش إلً قلب وجناحٌن .
 -6أنشأ أسطول قوي .
 )22شهرة الملك توت عنخ أمون .
الكتشاف مقبرته كاملة عام  1922والتً تدل علً عظمة الفن المصري القدٌم .
 )23تسمٌة العصر المتأخر بهذا االسم .
ألن البالد سادت بها حالة من الضعف عرضتها لألطماع الخارجٌة .
 )24انهٌار الحكم الفرعونً .
 -1الضعف والتدهور الذي أصاب البالد .
 -2غزو الفرس ثم الٌونانٌٌن ثم البطالمة والرومان .
 )25أهمٌة وظٌفة الكاتب .
ألنه ٌنظر إلً صاحبها نظرة احترام وتقدٌر كما كانت تساعد صاحبها علً الترقً فً
المناصب العلٌا فً الدولة .
 )26لم ٌكن المصرٌن القدماء دعاة حرب .
ألن المصرٌون القدماء شعب ٌفضل الحٌاة الهادئة التً تسمح له بأن ٌتمتع بثمرة عمله
كما لم ٌكن فً حٌاته ما ٌدفعه للقتال فكانت حٌاته مستقرة .
 )27اهتمام المصرٌون القدماء بتكوٌن جٌش نظامً .
 -1تأمٌن حدود البالد من األخطار الخارجٌة .

 -2تحرٌر البالد من الغزاة .

 -3تكوٌن إمبراطورٌة واسعة .
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 )28ارتداء الجنود فً مصر القدٌمة للمالبس القصٌرة .
لسهولة الحركة أثناء المعركة .
 )29تقدم الفراعنة فى الصناعات الزجاجٌة .
كان للمصرٌٌن القدماء السبق فى صناعة الزجاج من رمال الصحارى .
 )31أهمٌة نبات البردي فً الصناعات المصرٌة القدٌمة .
صناعة السالل والحبال والورق والحصٌر والقوارب .
 )31نشاط حركة التجارة الخارجٌة فً مصر الفرعونٌة .
بسبب حفر قناة سٌزوسترٌس التً فتحت طرق المالحة أمام السفن المصرٌة بٌن البحرٌن
األحمر والمتوسط فكونت عالقات تجارٌة بٌن مصر وبالد فٌنٌقٌا وبالد بونت وبالد النوبة .
 )32تعدد اآللهة عند قدماء المصرٌٌن .
لتعدد أقالٌم مصر حٌث كان ٌوجد بها  42إقلٌم لكل منها اله خاص بها .
 )33ترحٌب الملوك الفراعنة بفكرة تعدد اآللهة .
حتً ال تترك السلطة الدٌنٌة فً ٌد كهنة آله واحد ٌمكن أن ٌنافسوهم فً الثراء والسلطان .
 )34اهتمام المصرٌٌن القدماء بحفظ جثث موتاهم (التحنٌط) .
العتقادهم بوجود حٌاة أبدٌة بعد الموت (البعث والخلود) .
 )35وضع المصرٌٌن القدماء الطعام والشراب فً قبر المتوفى .
لٌستعٌن بها المتوفى بعد البعث العتقادهم فى البعث والخلود .
 )36أهمٌة وظٌفة حاكم األقالٌم .
ٌنوب عن الملك فً إدارة اإلقلٌم من حفر الترع وخزن الغالل وحفظ األمن .

السؤال الرابع  :ماذا كان ٌحدث إذا ........؟
 )1لم ٌعرف المصرى القدٌم صناعة المعادن .
 -1لم ٌصنع أدواته من النحاس والمعادن واستمر فى إستخدام الحجر فقط .
 -2لم تطور الحضارة الفرعونٌة واستمرت فى حالة بدائٌة .
 )2كان الملك بٌبى من الملوك األقوٌاء .
 -لم تتعرض مصر لهجمات األشوربٌن

 -لم تنهار الدولة القدٌمة
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 )3لم ٌعتقد المصرٌون القدماء فى البعث والخلود .
 -1لم ٌقم المصرٌٌن ببناء األهرامات والمقابر والمعابد .
 -2عدم تحنٌط جثث الموتى .
 )4فشل أمراء طٌبة فى تطوٌر أسلحة الجٌش المصرى .
 -لم ٌستطع أحمس األنتصار على الهكسوس ولم ٌتم طردهم من مصر .

السؤال الخامس  :ما النتائج المترتبة على كل من .....؟
 )1ضعف الملوك بعد أمنمحات الثالث .
 -1الصراع بٌن حكام األقالٌم أنفسهم من ناحٌة وبٌنهم وبٌن القصر الفرعونى من ناحٌة أخرى .
 -2وقوع البالد فرٌسة لألطماع الخارجٌة .
 -3إحتالل الهكسوس لمصر .
 )2إساءة الهكسوس معاملة المصرٌٌن ؟
 كراهٌة المصرٌٌن لهم وتصمٌمهم على طردهم من مصر . )3استقرار المصري القدٌم فً وادي النٌل .
 -1بنً مسكنه من الطٌن .

 -2عرف الزراعة واعتنً بتربٌة الماشٌة واألغنام .

 -3بنً المقابر لدفن الموتى .

 -4ظهرت القرى .

 )4زٌادة نفوذ كهنة رع .
 -1سقوط األسرة الرابعة .
 -2تولً اوسر كاف عرش مصر وأسس األسرة الخامسة .
 )5إقامة سد الالهون .
االستفادة منه فً تنظٌم شئون الري والتوسع فً الزراعة .
 )6انتصار الملك أحمس علً الهكسوس .
عادت مصر حرة مستقلة وبدأ عصر جدٌد هو عصر الدولة الحدٌثة .
 )7إنشاء الملك تحتمس الثالث أسطوال مصرٌا قوٌا .
فرض به سٌطرته علً جزر البحر المتوسط وساحل فٌنٌقٌا
 )8تولً توت عنخ أمون حكم البالد .
 -2أعاد العاصمة إلً طٌبة .

 -1أعاد البالد إلً عبادة اإلله أمون .
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 )9معاهدة السالم بٌن مصر والحٌثٌٌن .
 -2إعادة العالقات الودٌة بٌن البلدٌن

 -1وقف الحرب بٌن الطرفٌن

 -3مساعدة كل طرف لألخر فً حالة تعرض للهجوم من دولة أخري
 )11غزو الفرس لمصر عام  525ق.م
القضاء علً األسرة  26وحكموا البالد حتى األسرة الثالثٌن

السؤال السادس  :لمن تنسب األعمال اآلتٌة ....؟
( -1مٌنا)

( -2اٌموحتب)

( -3سنفرو)

( -4سنوسرت الثالث)

( -5سقنن رع)

( -6أحمس)

( -7إٌاح حتب)

السؤال السابع  :رتب األحداث التارٌخٌة من القدٌم إلً الحدٌث
)1

)2

 -1بناء هرم زوسر

 -2نحت تمثال أبو الهول

 -3حفر قناة سٌزوسترٌس

 -4بناء سد الالهون

 -5معركة قادش

 -6طرد االشورٌن من مصر

 -1اختراع الكتابة

 -2انهٌار الدولة القدٌمة

 -3نقل العاصمة من طٌبة إلى أثٌت تاوى

 -4طرد الهكسوس من مصر

 -5إنشاء معبد أبو سمبل

 -6الدوران حول أفرٌقٌا

السؤال الثامن  :اذكر الحدث التارٌخى المرتبط بالتوارٌخ اآلتٌة :
 3351 )1ق  .م

اختراع الكتابة

 3211 )2ق  .م

توحٌد مٌنا لمصر

 2111 )3ق  .م

اعلن امنمحات نفسه ملكا على مصر

 525 )4ق  .م

غزو الفرس لمصر

 641 )5م

فتح عمرو بن العاص مصر

 1922 )6م

اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون
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