األسئـــلة
أوالً  :اجلغرافيا
س :1أكمل العبارات اآلتية
 – 1قسم العلماء سطح األرض إلى  ..............حتى ٌسهل علٌهم دراسة المناخ .
 – 2تقل الحرارة  ................درجة مئوٌة كلما أرتفعنا  ..............متر عن مستوى
سطح البحر .
ٌ – 3حدث  ...........نتٌجة اختالف الحرارة على الٌابس و الماء أثناء اللٌل والنهار.
ٌ – 4حدث المطر  ............نتٌجة اصطدام الرٌاح المحملة ببخار الماء بالمرتفعات.
 ................ – 5هو وصف حالة الجو خالل فترة زمنٌة قصٌرة .
 ................ – 6هو متوسط حالة الجو خالل فترة زمنٌة طوٌلة .
 – 7عناصر المناخ هى  .........و  ........و ...........
ٌ – 8تمٌز األقلٌم اإلستوائى بؤن أمطاره  .............طول العام .
ٌ – 9متاز إقلٌم البحر المتوسط بؤنه  ...........صٌفا و  ...........شتاء .
 – 11الرٌاح تنقسم إلى  .........و  ..........و  ..........و ..........
 – 11معرفة حالة الجو فى فترة زمنٌة قصٌرة قد تكون ٌوم إلى أسبوع ...........
 – 12معرفة حالة الجو فى فترة زمنٌة طوٌلة شهرا أو فصال أو سنه ...........
 – 13من أنواع الرٌاح الدائمة  .........و  .........و ...........
 – 14تعتبر  ..........هى أهم عناصر المناخ .
 – 15ترتفع درجة الحرارة عند دائرة األستواء ألن أشعة الشمس تكون ..........
 – 16تهب رٌاح ...........على مصر وهى رٌاح محملة بالرمال واألتربة .
 – 17تهب الرٌاح التجارٌة من دائرة عرض  .........ش ,ج وتتجه صوب خط .........
ٌ – 18سقط المطر التصاعدى على المنطقة .............
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 – 19تتمٌز الصحراء الكبرى بؤنها  .............المطر .
 – 21الفرق بٌن متوسط درجة حرارة اللٌل و النهار ٌسمى  ............وبٌن متوسط
درجة حرارة الصٌف والشتاء ٌسمى ..............
ٌ –21سود االقلٌم  ...............فى معظم أنحاء مصر .
 –22تهب الرٌاح القطبٌة من منطقة الضغط المرتفع عند  ...........متجهة إلى منطقة الضغط
 ...........عند الدائرتٌن القطبٌتٌن الشمالٌة والجنوبٌة .
 – 23الغابات تخلص األرض من الملوثات من خالل إمتصاصها . ...........
 – 24نتج عن إزالة االنسان للغابات حدوث خلل فى ...........
 – 25غابات البحر المتوسط أشجارها  ...........الخضرة  ,تتحمل . ...........
 – 26الغابات الصنوبرٌة غابات دائمة ............
 – 27من أنواع الطٌور والحٌوانات فى الغابات النفضٌة ........... , ........... ,..........
 – 28الحشائش  ...........طوٌلة تختلف فى طولها وكثافتها حسب كمٌة المطر
 – 29الحشائش المعتدلة تصلح كمراعى طبٌعٌة لـ  ...........و ...........
 – 31النباتات  ...........تتحمل ظروف الجفاف وشدة المناخ .
 – 31تعٌش الفٌلة فى  ..............بٌنما ٌعٌش الجمل فى ..............
 – 32الزالزل و البراكٌن أخطار من .............
 – 33تقاس شدة الزالزل بمقاٌٌس متعددة أشهرها مقٌاس ...........
 – 34تإدى الزالزل إلى حدوث موجات بحرٌة عالٌة تعرف باسم ............
 – 35عندما تضرب موجات تسونامى تكون قادرة علً تجرٌف .............
 – 36من سلوكٌات التعامل عند حدوث الزالزل  .........و  ..........و  ............و
 ..........و ..........
ٌ – 37إدى حدوث البراكٌن إلى . ....................
 – 38من أخطار المٌاه ............... , ............... , ...............
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 ........... - 39هو نظام مفتوح تتفاعل فٌه عناصر البٌئة المختلفة من طاقة شمسٌة
والمٌاه والنبات و الحٌوان واإلنسان لتخرج منه فى صورة أخرى.
ٌ – 41تحرك الجلٌد إلى أسفل بسرعة قد تصل إلى  ...........كم فى الساعة .
ٌُ – 41عرف النطاق الذى ٌحٌط بسواحل المحٌط الهادى بـ ..............
 -42األعاصٌر عواصف هوائٌة عنٌفة تنشؤ عادة فوق المحٌطات بالمنطقة . ...........
ٌ -43مكن التخفٌف من آثار السٌول عن طرٌق عمل سدود فى  ...........و ...........
 -44تإدى اإلنهٌارات الجلٌدٌة إلى  ...........و . ...........
 -45تعتبر الغابات جزءًا ال ٌتجزأ من  ...........وتساهم فى استقراره .
 -46للفٌضانات فوائد عدٌدة منها تغذٌة . ........... , ...........
 -47لتقلٌل االحتباس الحرارى البد من  ...........و  ...........و . ...........
 -48االحتباس الحرارى ٌإدى إلى ........... -2 ........... -1 :

........... -3

س -:2بم تفسر:
 – 1تعتبر الحرارة أهم عناصر المناخ .
 – 2تتمٌز األماكن القرٌبة من دائرة األستواء بؤرتفاع درجة حرارتها .
ٌ – 3غطى الجلٌد قمم الجبال العالٌة بالرغم من وقوعها فى المنطقة الحارة .
 – 4تلطف الرٌاح التجارٌة من درجة حرارة المناطق التى تهب علٌها .
 – 5الرٌاح الموسمٌة الصٌفٌة رٌاح ممطرة .
 – 6تقسٌم العلماء األرض إلى أقالٌم مناخٌة .
 – 7سقوط األمطار طوال العام على إقلٌم مناخ غرب أوروبا .
ٌ -8تمٌز االقلٌم الصحراوى بؤنه حار صٌفا ً وشدٌد البرودة شتا ًء .
 -9ارتفاع الحرارة طوال العام باالقلٌم االستوائى .
 -11تنوع النبات الطبٌعى على سطح األرض .
 -11أهمٌة الغابات .
 -12ال تتراكم الثلوج فوق الغابات الصنوبرٌة .
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 -13إزالة اإلنسان مساحات واسعة من الغابات .
 -14تعتبر السافانا حدٌقة حٌوان طبٌعٌة .
 -15أسباب حدوث البراكٌن .
 -16للبراكٌن فوائد عدٌدة .
 -17حدوث الزالزل .
 -18حدوث اإلنهٌارات الجلٌدٌة .
 -19حدوث السٌول .
 -21حدوث األعاصٌر .
 -21حدوث الفٌضانات .
 -22انتشار ظاهرة التصحر .

الخرائط
اكتب ما تدل عليه األرقام
 -1دائرة عرض .................
 -2مــدار .......................
 -3إقلٌم مناخى ..................
 -4البحـــر ......................
 -5البحـــر ......................
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( )2أمامك شكل تخطيطى للكرة األرضية موضح عليه
توزٌع الرٌاح الدائمة  ,اكتب ما تدل علٌه األرقام التى علٌه :
 )1رٌاح ..............
 )2رٌاح ..............
 )3رٌاح ..............
 )4رٌاح ..............
 )5رٌاح ..............
 )6رٌاح ..............

( )3أمامك خريطة صماء للعالم  ،اكتب ما تدل عليه األرقام اآلتية :
 )1إقلٌم مناخى ..............
 )2إقلٌم مناخى ..............
6

 )3إقلٌم مناخى ..............

9

 )4إقلٌم مناخى ..............
 )5إقلٌم نباتى ..............
 )6غابات ..............
 )7غابات ..............
 )8حشائش ..............
 )9حشائش ..............
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ثانيًا  :التاريخ
السـؤال األول  :أكمل العبارات اآلتية :
 – 1من أدوات الزٌنة عند المصرٌٌن القدماء  .........و  ..........و ............
 – 2تنقسم األعٌاد إلى  ...........و ............و  ...........و  ...........و ............
 – 3تمٌز القصر الفرعونى بـ ............
 – 4انقسم المجتمع المصرى القدٌم إلى  ...............طبقات
 – 5طبقات المجتمع هى .................
 – 6حٌاة إجتماعٌة .......................
 – 7بنى المصري القدٌم مسكنه من ..........
 – 8من األعٌاد االقتصادٌة عند الفراعنة , .............. , .............. , ..............
 ................و ................
 – 9صنع المصرى القدٌم مالبسه من  ..........و استورد الحرٌر من .........
 – 11عرف المصرى القدٌم األغانى  .........و  ...........و .........
 – 11الكتابة التى استخدمت فى تسجٌل النصوص الدٌنٌة فى مصر هى .............
 – 12قصة سنوحى من األدب ................
 – 13من أشهر حكماء مصر القدٌمة الحكٌم ............
 – 14الخط الرسمى للدولة فى مصر القدٌمة هو الخط ............
 – 15استخدم المصرى القدٌم فى الكتابة ورق ..........
 – 16من أنواع األدب الدٌنى  .............و  .............و  ..............و ..............
ٌ – 17تناول األدب الدٌنى  ..................و .....................
ٌ – 18تضمن األدب القصصى بعض القصص  ................و ..............
 -19من أشهر المعابد الجنائزٌة  ...............و . ................
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 -21مقبرة الملكة  ...........من أجمل المقابر التى توضح التصوٌر على الجدران .
 – 21عرف المصرٌٌن القدماء التقوٌم . ...........
 – 22قسم المصرٌٌن القدماء العام إلى  ...............فصول زراعٌة
 – 23برع المصرٌون القدماء فً فن  ...............للمحافظة على جثث الموتى .
 – 24أخر مرحلة من مراحل بناء المقابر الملكٌة بناء  ...........كامل
 – 25أٌام  .........هى آخر خمسة أٌام فى السنة اعتبرها المصرى القدٌم ............
وٌبدأ بعدها عام جدٌد .
 – 26استخدم المصرٌٌن القدماء علم الكٌمٌاء فى  ...........و  ..........و .........

السـؤال الثانى  :بم تفسر
 )1تسمٌة المجتمع المصرى القدٌم بالمجتمع الطبقى الهرمى الشكل .
 )2تسمٌة الكتابة الهٌروغلٌفٌة بالخط المقدس .
 )3اهتمام المصرٌٌن القدماء باألدب التهذٌبى .
 )4اهتمام قدماء المصرٌٌن بعلم التحنٌط .
 )5احتلت المرأة فى مصر القدٌمة مكانة هامة فى األسرة .
 )6اختالف المالبس فى مصر الفرعونٌة .
 )7حرص األباء على تعلٌم أبنائهم فى مصر القدٌمة .
 )8إبداع المصرى القدٌم فى مجال األدب .
 )9وضع الكتابات الدٌنٌة مع المٌت .
 )11إهتمام المصرى القدٌم بعلم الحساب .
 )11عدم صمود مساكن المصرٌون القدماء مع مرور الزمن .
 )12تقدم المصرٌٌن فً علم الطب .
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السؤال الثالث  -:أكمل العبارات اآلتية :
 – 1وقعت مصر تحت سٌطرة  .......... , .......... , .........قبل مجئ االسكندر األكبر.
 – 2ولد اإلسكندر األكبر فى إقلٌم  ..........بشمال بالد الٌونان .
 – 3تولى األسكندر الحكم وهو فى سن  .........من عمره .
 – 4ظلت مصر تحت حكم الفرس حتى عام  .........ق.م
 – 5قام األسكندر بزٌارة معبد اإلله  ........فى منف واإلله  ..............فى واحة سٌوة .
 – 6بعد وفاة األسكندر أصبحت مصر من نصٌب . ..................
 – 7كانت مدٌنة  ...............مركز إشعاع حضارى فى عصر البطالمة .
 – 8استخدم البطالمة اللغة  ...............لغة رسمٌة للبالد .
 – 9بدأ بناء منارة اإلسكندرٌة فى عهد  ............وتم االنتهاء من بنائها فى عهد ...........
 -11أنشؤ البطالمة معبد فٌلة لعبادة .........
 – 11كان مركز عبادة اإلله سرابٌس فى مدٌنة .........
 – 12من أشهر علماء الرٌاضٌات فى جامعة األسكندرٌة القدٌمة ...........
 – 13سٌطرت اإلمبراطورٌة الرومانٌة على معظم أنحاء البحر ..........
 – 14نجحت روما فى غزو مصر عام  .........ق.م .
 – 15حكم القائد الرومانى  ..........األجزاء الشرقٌة من األمبراطورٌة الرومانٌة .
 – 16تزوج أنطونٌوس من ملكة مصر البطلمٌة ................
 – 17حدثت معركة اكتٌوم البحرٌة عام  .......ق.م وأنتهت بؤنتصار . ...............
 – 18بدأت العالقات بٌن مصر البطلمٌة و روما  .........ثم تحولت إلى .........
 – 19تم تقسٌم الحكم فى الدولة الرومانٌة بعد مقتل ............
 – 21حكم القائد الرومانى  .............األجزاء الشرقٌة والقائد الرومانى .............
األجزاء الغربٌة .
 – 21شجع البطالمة هجرة  .............إلى مصر وبنوا مدٌنة  .................بالبحٌرة.
 – 22اكبر دار للعلم فى العالم القدٌم هى ...........
 – 23من أشهر علماء جامعة األسكندرٌة فى الرٌاضٌات  ...............فى الهندسة وفى
التارٌخ  ...............و  ...............صاحب قانون الطفو .
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 – 24سكن مصر زمن الرومان أجناس متعددة منهم  ...........و  ..........و ...........
 – 25حدثت ثورة  ...............ضد الحكم الرومانى فى القرن الثانى المٌالدى .
 – 26من المنشآت المعمارٌة التى اقامها الرومان ............. , ............ , ...........
 -27دخلت المسٌحٌة مصر على ٌد القدٌس ..........
 -28االمبراطور الذى عرف عصره بعصر الشهداء هو االمبراطور . ..........
 -29من أوائل الذٌن مارسوا الرهبنة الفردٌة االنبا . ..........
 -31أصبحت مصر جزءًا من العالم اإلسالمى عندما فتحها القائد المسلم ...........
 -31من دعائم المواطن الصالح :
...................... -1
...................... -2
...................... -3
...................... -4
 -32تنقسم حقوق المواطن إلى  .................و  .................و . .................
 -33تعرف المواطنة بؤنها .................
 -34من الحقوق الدٌنٌة التى ٌجب أن ٌتمتع بها الفرد . ................. , .................
 -35من الحقوق السٌاسٌة التى ٌجب أن ٌتمتع بها الفرد  .................و  .................و
. .................
 -36تتسم عضوٌة المواطن داخل الجماعة بـ  ...............و  ...............و . ...............
 -37من الصفات الحمٌدة التى ٌجب أن ٌتحلى بها الفرد  .................و  .................و
. .................
 -38تدرب الدولة النشء على تحدٌد . .................

9

مراجعة الفصل الدراسى الثانى

السؤال الرابع  :بم تفسر
 -1ترحٌب المصرٌٌن باألسكندر األكبر .
 -2زٌارة األسكندر لمعبدى بتاح وأمون .
ٌ -3لقب األسكندر األكبر بؤعظم الفاتحٌن .
 -4تؤسٌس األسكندر األكبر لمدٌنة األسكندرٌة .
 -5اتجاه معظم الدول فى العصر القدٌم إلحتالل مصر .
 -6تمٌز األسكندر بالقدرة على القٌادة .
 -7أهمٌة مدٌنة االسكندرٌة .
 -8تسمٌة عصر دقلدٌانوس بعصر الشهداء .
 -9ترحٌب المصرٌٌن بالفتح االسالمى .
 -11نشطت التجارة داخل وخارج مصر أثناء حكم الرومان .
 -11توتر العالقة بٌن انطونٌوس واكتافٌوس .
 -12انتشار األدٌرة وإقبال المسٌحٌٌن علٌها .
 -13اضطهاد الرومان للمسٌحٌة واتباعها .
 -14إقبال المصرٌٌن على اعتناق الدٌن المسٌحى .
 -15عدم تغٌر الحٌاة اإلجتماعٌة فى عصر الرومان .
 -16أهمٌة القانون .
 -17أهمٌة قواعد األخالق .
 -18تشكل الحقوق ركنا ً اساسًٌا فى بناء شخصٌة اإلنسان .
 -19قواعد الدٌن ثابتة وقواعد القانون متغٌرة .
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اإلجــابات
س :1اكمل العبارات اآلتية
 – 1قسم العلماء سطح األرض إلى أقاليم مناخية حتى ٌسهل علٌهم دراسة المناخ .
 – 2تقل الحرارة  1درجة مئوٌة كلما أرتفعنا  151متر عن مستوى سطح البحر .
ٌ – 3حدث نسيم البر والبحر نتٌجة اختالف الحرارة على الٌابس و الماء أثناء اللٌل و النهار.
ٌ – 4حدث المطر التضاريسى نتٌجة اصطدام الرٌاح المحملة ببخار الماء بالمرتفعات.
 - 5الطقس هو وصف حالة الجو خالل فترة زمنٌة قصٌرة .
 - 6المناخ هو متوسط حالة الجو خالل فترة زمنٌة طوٌلة .
 – 7عناصر المناخ هى الحرارة و الضغط و الرياح و األمطار
ٌ – 8تمٌز األقلٌم اإلستوائى بؤن أمطاره غزيرة طول العام
ٌ – 9متاز إقلٌم البحر المتوسط بؤنه حار جاف صٌفا و دفىء ممطر شتاء .
 – 11الرٌاح تنقسم إلى دائمة و موسمية و محلية و يومية
ٌ – 11إدى اختالف درجات الحرارة إلى اختالف مناطق الضغط الجوى
ٌ – 12تحرك الهواء أفقًٌا من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض
 – 13من أنواع الرٌاح الدائمة تجارية و عكسية و قطبية .
 – 14تعتبر الحرارة هى أهم عناصر المناخ .
 – 15ترتفع درجة الحرارة عند دائرة األستواء ألن أشعة الشمس تكون عمودية
 – 16تهب رٌاح الخماسين على مصر وهى رٌاح محملة بالرمال واألتربة .
 – 17تهب الرٌاح التجارٌة من دائرة عرض  31ش ,ج وتتجه صوب دائرة األستواء
ٌ – 18سقط المطر التصاعدى على المنطقة األستوائية
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 – 19تتمٌز الصحراء الكبرى بؤنها نادرة المطر .
 – 21الفرق بٌن متوسط درجة حرارة اللٌل والنهار ٌسمى المدى الحرارى اليومى وبٌن
متوسط درجة حرارة الصٌف والشتاء ٌسمى المدى الحرارى السنوى
ٌ –21سود االقلٌم الصحراى الحار فى معظم انحاء مصر .
 –22تهب الرٌاح القطبٌة من منطقة الضغط المرتفع عند القطبين متجهة إلى منطقة الضغط
المنخفض عند الدائرتٌن القطبٌتٌن الشمالٌة والجنوبٌة .
 – 23الغابات تخلص األرض من الملوثات من خالل إمتصاصها ثانى أكسيد الكربون .
 – 24نتج عن إزالة االنسان للغابات حدوث خلل فى النظام البيئى
 – 25غابات البحر المتوسط أشجارها دائمة الخضرة  ,تتحمل الجفاف .
 – 26الغابات الصنوبرٌة غابات دائمة الخضرة .
 – 27من أنواع الطٌور والحٌوانات فى الغابات النفضٌة الطيور  ,السنجاب  ,القطط  ,ال
 – 28الحشائش الحارة طوٌلة تختلف فى طولها وكثافتها حسب كمٌة المطر
 – 29الحشائش المعتدلة تصلح كمراعى طبٌعٌة لـ األغنام و الماشية
 – 31النباتات الصحراوية تتحمل ظروف الجفاف وشدة المناخ .
 – 31تعٌش الفٌلة فى السافانا بٌنما ٌعٌش الجمل فى الصحراء
 – 32الزالزل و البراكٌن أخطار من باطن األرض
 – 33تقاس شدة الزالزل بمقاٌٌس متعددة أشهرها مقٌاس ريختر
 – 34تإدى الزالزل إلى حدوث موجات بحرٌة عالٌة تعرف باسم تسونامى
 – 35عندما تضرب موجات تسونامى تكون قادرة علً تجرٌف رمال الشواطىء.
 – 36من سلوكٌات التعامل عند حدوث الزالزل االبتعاد عن النوافذ و إطفاء المصابيح و
عدم إستخدام المصاعد وعدم التزاحم فى الخروج و الجلوس أسفل المنضدة داخل المنزل
ٌ – 37إدى حدوث البراكٌن إلى خصوبة تربة األراضى القريبة من البركان .
 – 38من أخطار المٌاه الفيضانات  ،السيول  ،االنهيارات الجليدية .
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 - 39النظام البيئى هو نظام مفتوح تتفاعل فٌه عناصر البٌئة المختلفة من طاقة شمسٌة
والمٌاه والنبات والحٌوان واإلنسان لتخرج منه فى صورة أخرى .
ٌ – 41تحرك الجلٌد إلى أسفل بسرعة قد تصل إلى  311كم فى الساعة .
ٌ – 41عرف النطاق الذى ٌحٌط بسواحل المحٌط الهادى بـ حلقة النار
 -42األعاصٌر عواصف هوائٌة عنٌفة تنشؤ عادة فوق المحٌطات بالمنطقة المدارية .
ٌ -43مكن التخفٌف من آثار السٌول عن طرٌق عمل سدود فى مناطق الوديان الجافة –
بناء القرى والمدن بعي ًدا عن مجارى األودية الجافة .
 -44تإدى اإلنهٌارات الجلٌدٌة إلى تدمير المبانى و قتل العديد من البشر .
 -45تعتبر الغابات جزءًا ال ٌتجزأ من النظام البيئى وتساهم فى استقراره .
 -46للفٌضانات فوائد عدٌدة منها تغذٌة خزانات المياه الجوفية  ,إزالة النفايات من مجارى
المياه .
 -47لتقلٌل االحتباس الحرارى البد من ترشيد استهالك الطاقة و إدارة المخلفات بطرق
علمية تقلل االنبعاثات الحرارية و زيادة فرض الضرائب على من يستخدم طاقة
تزيد االنبعاثات الحرارية .
 -48االحتباس الحرارى ٌإدى إلى :
 -1ارتفاع متوسط درجة حرارة العالم .
 -2ذوبان الجليد وتقلص مساحة القطبين.
 -3غرق السواحل وبعض أجزاء من المدن الساحلية .

س -:2بما تفسر:
 – 1تعتبر الحرارة أهم عناصر المناخ .
 ألنها تإثر فى باقى عناصر المناخ وتختلف من مكان آلخر . – 2تتميز األماكن القريبة من دائرة األستواء بررتفاع درجة حرارتها .
ألن أشعة الشمس تكون عمودٌة على دائرة األستواء ومائلة كلما ابتعدنا عنه .
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 – 3يغطى الجليد قمم الجبال العالية بالرغم من وقوعها فى المنطقة الحارة .
بسبب عامل االرتفاع فكلما أرتفعنا  151متر عن سطح البحر تقل الحرارة  1درجة
واحدة مئوٌة .
 – 4تلطف الرياح التجارية من درجة حرارة المناطق التى تهب عليها .
ألنها تؤتى من مناطق أقل حرارة إلى مناطق اكثر حرارة .
 – 5الرياح الموسمية الصيفية رياح ممطرة .
ألنها تهب من الماء إلى الٌابس فتكون محملة ببخار الماء .
 – 6تقسيم العلماء األرض إلى أقاليم مناخية .
حتى ٌسهل دراسة المناخ على سطح األرض .
 – 7سقوط االمطار طوال العام على إقليم مناخ غرب أوروبا .
لوقوعه فى نطاق الرٌاح العكسٌة الغربٌة .
 -8يتميز االقليم الصحراوى برنه حار صيفا ً وشديد البرودة شتا ًء .
ألن المدى الحرارى الٌومى والسنوى الكبٌر .
 -9ارتفاع الحرارة طوال العام باالقليم االستوائى .
ألنه ٌمتد على جانبى دائرة خط االستواء فٌما بٌن دائرتى عرض  11و 11شمال
وجنوب دائرة االستواء وألن أشعة الشمس تكون عمودٌة على خط االستواء .
 -11تنوع النبات الطبيعى على سطح األرض .
بسبب تنوع درجات الحرارة – اختالف كمٌات المطر .
 -11أهمية الغابات .
 -1مصدر لألخشاب والعدٌد من الثمار .
 -2ألن الغابات تخلص األرض من الملوثات مثل غاز ثانى أكسٌد الكربون وتحافظ
على التوازن البٌئى وتساهم فى استقراره .
 -12ال تتراكم الثلوج فوق الغابات الصنوبرية .
ألن غطاإها الورقى مخروطى الشكل .
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 -13إزالة اإلنسان مساحات واسعة من الغابات .
لكى ٌستفٌد من أخشابها ٌ -حل محل الزراعة .
 -14تعتبر السافانا حديقة حيوان طبيعية .
ألنه يعيش بها :
 -1حٌوانات أكلة العشب مثل الغزالن – الزراف – الفٌلة .
 -2حٌوانات أكلة اللحوم مثل األسود والنمور والضباع .
 -15أسباب حدوث البراكين .
 )1وجود مناطق ضعف فى القشرة األرضٌة .
 )2تجمع الغازات المنطلقة من المواد المنصهرة و انفجارها ونفاذها عند نقطة
ضعف فى القشرة األرضٌة .
 -16للبراكين فوائد عديدة .
تكوٌن العدٌد من الجزر والهضاب البركانٌة وزٌادة خصوبة التربة لألراضى
القرٌبة .
 -17حدوث الزالزل .
 )1وجود ضغط كبٌر على القشرة األرضٌة .
 )2انزالق صخور القشرة األرضٌة .
 -3تحرك المواد المنصهرة فى باطن األرض .
 -18حدوث االنهيارات الجليدية .
عندما ٌتراكم الثلج بشكل كثٌف على جوانب الجبال فتتحرك إلى أسفل فى شكل جبال
جلٌدٌة تصل سرعتها  311كم فى الساعة .
 -19حدوث السيول .
أمطار غزٌرة فجائٌة تتجمع فى شبكات األودٌة الصغٌرة باألماكن المرتفعة وتندفع
بشدة نحو األماكن المنخفضة .
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 -21حدوث األعاصير .
تحدث نتٌجة عواصف هوائٌة حلزونٌة دوارة تنشؤ فوق المحٌطات المدارٌة ثم
تندفع فى اتجاه الٌابس وتعرف بؤعاصٌر مدارٌة ألن الهواء البارد ٌدور فٌها حول
مركز ساكن من الهواء الدافئ .
 -21حدوث الفيضانات .
 )1ذوبان الثلوج

 )2انهيار السدود

 )3أمطار غزيرة

 )4العواصف واألعاصير .

 -22انتشار ظاهرة التصحر .
 -1لتناقص كمٌات األمطار
 -2قطع األشجار وإزالة الغطاء النباتى
 -3الرعى الجائر وغٌر المنظم
 -4االستغالل المفرط لألراضى الزراعٌة
 -5زحف الكثبان الرملٌة على األراضى الزارعٌة .
 -6تملح التربة نتٌجة استخدام طرق الرى التقلٌدٌة .

الخرائط
اكتب ما تدل عليه األرقام
 -1دائرة عرض ( )22ش
 -2مدار السرطان
 -3اقليم مناخ صحراوى حار
 -4البحر األحمر
 -5البحر المتوسط
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( )2أمامك شكل تخطيطى للكرة األرضية موضح عليه
توزٌع الرٌاح الدائمة  ,اكتب ما تدل علٌه األرقام التى علٌه :
 )1رٌاح قطبية شمالية شرقية
 )2رٌاح عكسية جنوبية غربية
 )3رٌاح تجارية شمالية شرقية
 )4رٌاح تجارية شرقية
 )5رٌاح عكسية شمالية غربية
 )6رٌاح قطبية جنوبية شرقية

( )3أمامك خريطة صماء للعالم  ،اكتب ما تدل عليه األرقام اآلتية :
 )1إقلٌم مناخى استوائى
 )2إقلٌم مناخى صحراوى
6

 )3إقلٌم مناخى البحر المتوسط

9

 )4إقلٌم مناخى البارد (التندرا)
 )5إقلٌم نباتى تندرا
 )6غابات معتدلة باردة (نفضية)
 )7غابات الصنوبرية
 )8حشائش السافانا
 )9حشائش االستبس
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السـؤال األول -:أكمل العبارات اآلتية
 –1من أدوات الزٌنة عند المصرٌٌن القدماء العقود و األساور و الكحل
 –2تنقسم األعٌاد إلى دينية و اجتماعية و اقتصادية و عسكرية و سياسية
 –3تمٌز القصر الفرعونى بـ الفخامة و اإلتساع
 –4انقسم المجتمع المصرى القدٌم إلى 4طبقات
 –5طبقات المجتمع هى مجموعة األفراد تجمعهم صفات ومصالح أهداف مشتركة .
 –6حٌاة إجتماعٌة مجموعة من العادات و التقاليد التى تتمسك بها طبقات الشعب فى المجتمع
المصرى
 –7بنى المصري القدٌم مسكنه من الطوب اللبن
 –8من األعٌاد االقتصادٌة عند الفراعنة عيد الفيضان – عيد البذر – عيد الحصاد
 –9صنع المصرى القدٌم مالبسه من الكتان واستورد الحرٌر من فينيقيا "سوريا" حال ًيا
 –11عرف المصرى القدٌم األغانى الوطنية و الشعبية و الدينية
 –11الكتابة التى استخدمت فى تسجٌل النصوص الدٌنٌة فى مصر هى الهيروغليفية
 –12قصة سنوحى من األدب القصصى
 –13من أشهر حكماء مصر القدٌمة الحكٌم بتاح حتب – الحكيم آنى
 –14الخط الرسمى للدولة فى مصر القدٌمة هو الخط المقدس ( الكتابة الهيروغليفية)
 –15استخدم المصرى القدٌم فى الكتابة ورق البردى
 –16من أنواع األدب الدٌنى نصوص األهرام و كتاب الموتى و أناشيد اخناتون واألساطير
الدينية .
ٌ –17تناول األدب الدٌنى الحياة بعد الموت وعقيدة البعث والخلود
ٌ –18تضمن األدب القصصى بعض القصص الحقيقية والخرافية
 -19من أشهر المعابد الجنائزٌة الرمسيوم و معبد حتشبسوت .
 -21مقبرة الملكة نفرتارى من أجمل المقابر التى توضح التصوٌر على الجدران .
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 –21عرف المصرٌٌن القدماء التقوٌم الشمسى .
 –22قسم المصرٌٌن القدماء العام إلى  3فصول زراعٌة .
 –23برع المصرٌون القدماء فً فن التحنيط للمحافظة على جثث الموتى .
 –24أخر مرحلة من مراحل بناء المقابر الملكٌة بناء هرم كامل .
 –25أٌام النسىء هى آخر خمسة أٌام فى السنة أعتبرها المصرى القدٌم أعياد وٌبدأ
بعدها عام جدٌد .
 –26استخدم المصرٌٌن القدماء علم الكمٌاء فى األلوان واألصباغ و العقاقير واألدوية

السؤال الثانى  :بم تفسر
 )1تسمية المجتمع المصرى القديم بالمجتمع الطبقى الهرمى الشكل .
ألن المجتمع المصرى تكون من عدة طبقات على شكل هرم وهى الطبقة العلٌا
للدولة وٌمثلها الفرعون وأسرته وطبقة كبار رجال الدولة وٌمثلها الوزراء وكبار
الكهنة والكتبة وحكام األقالٌم والطبقة الوسطى وٌمثلها صغار الموظفٌن والتجار
وأصحاب الحرف المتمٌزون والطبقة الدنٌا وٌمثلها عمال الزراعة والحرفٌون
والرعاة .
 )2تسمية الكتابة الهيروغليفية بالخط المقدس .
ألنها استخدمت فى النقش على جدران المعابد والمقابر وتسجٌل النصوص الدٌنٌة .
 )3اهتمام المصريين القدماء باألدب التهذيبى .
ألن األدب التهذٌبى أدب الحكم والنصائح والسلوك والتربٌة واألخالق فهو ٌتناول
التعالٌم والوصاٌا التى تهدف إلى الموعظة والنصح .
 )4اهتمام قدماء المصريين بعلم التحنيط .
بسبب رغبتهم فى المحافظة على حٌث موتاهم العتقادهم فى فكرة البعث والخلود .
 )5احتلت المرأة فى مصر القديمة مكانة هامة فى األسرة .
 – 1تشرف على شئون البٌت من تنظٌف وترتٌب وطهى .
 – 2تتولى تربٌة الصغار .
 – 3تساعد زوجها فى بعض األعمال .
 – 4لها الحق فى الوراثة والشهادة والتعاقد والبٌع والشراء .
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 )6اختالف المالبس فى مصر الفرعونية .
إلختالف طبقات المجتمع حسب الظروف المعٌشٌة فكانت مالبس العامة من الكتان
أما األغنٌاء والفرعون مالبسهم من الحرٌر المستورد من فٌنٌقٌا "سورٌا حالًٌا"
وتطرز بالذهب والفضة.
 )7حرص األباء على تعليم أبنائهم فى مصر القديمة .
لتعلٌمهم آداب السلوك والعلوم المختلفة ولٌكونوا أبناء صالحٌن .
 )8إبداع المصرى القديم فى مجال األدب .
ألن العوامل الطبٌعٌة مثل نهر النٌل والموقع المتمٌز والمناخ المعتدل ساعدت
المصرى القدٌم على تفجٌر طاقته فى جمٌع المجاالت.
 )9وضع الكتابات الدينية مع الميت .
لحماٌته ولمساعدته فى الحساب .
 )11إهتمام المصرى القديم بعلم الحساب .
 – 1استخدامه فى حٌاته الٌومٌة

 – 2معرفة مساحة األرض الزراعٌة

 – 3معرفة كمٌة المحصول

 – 4معرفة مواسم الزراعة

 – 5المعامالت التجارٌة

 – 6تنظٌم مٌاه النٌل .

 – 7تسجٌل رواتب الجند والموظفٌن .
 )11عدم صمود مساكن المصريين القدماء مع مرور الزمن .
بسبب بناء المساكن من الطوب اللبن .
 )12تقدم المصريين في علم الطب .
ألنها من المهن ذات التقدٌر واالحترام وقد برعوا فٌها وتوصلوا إلى :
 –1تشخٌص األمراض وعالجها .
 –2كان ٌوجد أطباء للعٌون واألسنان والباطنة والجراحة .
 –3توصلوا لفكرة التحنٌط إلٌمانهم بعقٌدة البعث والخلود .
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السؤال الثالث  -:أكمل العبارات اآلتية :
 –1وقعت مصر تحت سٌطرة الليبين  ,اآلشوريين  ,الفرس قبل مجىء االسكندر األكبر.
 –2ولد اإلسكندر األكبر فى إقلٌم مقدونيا بشمال بالد الٌونان .
 –3تولى األسكندر الحكم وهو فى سن  21من عمره .
 –4ظلت مصر تحت حكم الفرس حتى عام  332ق.م
 –5قام األسكندر بزٌارة معبد اإلله بتاح فى منف واإلله أمون فى واحة سٌوة .
 –6بعد وفاة األسكندر أصبحت مصر من نصٌب بطليموس األول .
 –7كانت مدٌنة االسكندرية مركز إشعاع حضارى فى عصر البطالمة.
 –8إستخدم البطالمة اللغة اليونانية لغة رسمٌة للبالد.
 –9بدأ بناء منارة اإلسكندرٌة فى عهد بطليموس األول وتم االنتهاء من بنائها فى عهد
بطليموس الثالث .
 -11أنشؤ البطالمة معبد فٌلة لعبادة إيزيس
 – 11كان مركز عبادة اإلله سرابٌس فى مدٌنة األسكندرية
 –12من أشهر علماء الرٌاضٌات فى جامعة األسكندرٌة القدٌمة اقليدس
 –13سٌطرت اإلمبراطورٌة الرومانٌة على معظم أنحاء البحر المتوسط
 –14نجحت روما فى غزو مصر عام  31ق.م .
 –15حكم القائد الرومانى أنطونيوس األجزاء الشرقٌة من األمبراطورٌة الرومانٌة .
 – 16تزوج أنطونٌوس من ملكة مصر البطلمٌة كليوباترا السابعة
 –17حدثت معركة اكتٌوم البحرٌة عام  31ق.م و انتهت بانتصار أوكتافيوس
 –18بدأت العالقات بٌن مصر البطلمٌة و روما ودية وتبادل تجارى ثم تحولت إلى تدخل
سياسى واحتالل عسكرى
 –19تم تقسٌم الحكم فى الدولة الرومانٌة بعد مقتل يوليوس قيصر
 –21حكم القائد الرومانى أنطونيوس األجزاء الشرقٌة والقائد الرومانى أوكتافيوس
األجزاء الغربٌة.
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 –21شجع البطالمة هجرة األغريق إلى مصر وبنوا مدٌنة نقراطيس بالبحٌرة .
 –22اكبر دار للعلم فى العالم القدٌم هى جامعة األسكندرية
 –23من أشهر علماء جامعة األسكندرٌة فى الرٌاضٌات إقليدس فى الهندسة وفى
التارٌخ مانيتون وأرشميدس صاحب قانون الطفو .
 –24سكن مصر زمن الرومان أجناس متعددة منهم الرومان و األغريق و اليهود
 –25حدثت ثورة الرعاة و الفالحين الحكم الرومانى فى القرن الثانى المٌالدى .
 –26من المسارح التى أقامها الرومان فى مصر ,مسرح الرومانى باألسكندرية
 -27دخلت المسٌحٌة مصر على ٌد القدٌس مرقص
 -28االمبراطور الذى عرف عصره بعصر الشهداء هو االمبراطور دقلديانوس .
 -29من أوائل الذٌن مارسوا الرهبنة الفردٌة االنبا أنطونيوس .
 -31أصبحت مصر جزءًا من العالم اإلسالمى عندما فتحها القائد المسلم عمرو بن العاص .
 -31من دعائم المواطن الصالح :
 -1أن يعرف حقوقه وواجباته وعادات وتقاليد المجتمع ويتمسك بها .
 -2ليعمل على القيام بإلتزاماته تجاه وطنه والنهوض به وحل مشكالته
 -3وليكون مواطن صالح يتحلى بالصفات الحميده يمتع بتقدير المجتمع يرفض أساليب
العنف والقوة التى قد تنال من استقرار المجتمع المصرى .
 -4ليعيش مع اآلخرين يحترم حقوقهم – يتقبل آرائهم – اتنمائه للمجتمع .
 -32تنقسم حقوق المواطن إلى حقوق سياسية و حقوق اجتماعية و حقوق اقتصادية .
 -33تعرف المواطنة بؤنها عالقة بين الفرد والدولة يحددها الدستور وينظمها القانون
وتتضمن هذه العالقة واجبات وحقوق متبادلة .
 -34من الحقوق الدٌنٌة التى ٌجب أن ٌتمتع بها الفرد حرية المعتقد الدينى  ,ممارسة الشعائر
الدينية .
 -35من الحقوق السٌاسٌة التى ٌجب أن ٌتمتع بها الفرد حرية التعبير عن رأيه و العيش فى
سالم و الترسيخ للمجالس النيابية .
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 -36تتسم عضوٌة المواطن داخل الجماعة بـ الفعالية و النشاط و اإليجابية .
 -37من الصفات الحمٌدة التى ٌجب أن ٌتحلى بها الفرد الدقة و األمانة و االجتهاد .
 -38تدرب الدولة النشء على تحدٌد مشكالته والمشاركة فى حلها .

السؤال الرابع  :بم تفسر
 -1ترحيب المصريين باألسكندر األكبر .
 –1العتقادهم بؤنه جاء لٌحررهم من االحتالل الفارسى .
 –2معرفتهم باألغرٌق الذٌن عاشوا فى مصر كجنود مرتزقة .
 -2زيارة األسكندر لمعبدى بتاح وأمون .
للتقرب من المصرٌٌن وكسب ودهم وإظهار أحترامه للدٌانة المصرٌة القدٌمة .
 -3يلقب األسكندر األكبر برعظم الفاتحين .
ألنه غزا معظم أجزاء العالم القدٌم وهزم الفرس فى آسٌا الصغرى وفٌنقٌا وسورٌا .
 -4ترسيس األسكندر األكبر لمدينة األسكندرية .
 – 2لتكون عاصمة لمصر .

 – 1تخلٌدا إلسم األسكندر .
 – 3لتكون مركز لنشر الحضارة اإلغرٌقٌة .

 – 4لتكون قاعدة بحرٌة ٌدعم بها سٌطرته على البحر المتوسط .
 -5اتجاه معظم الدول فى العصر القديم إلحتالل مصر .
طمعا فى االستٌالء على خٌراتها حتى أصبحت كل دولة تنشد بناء إمبراطورٌة تتجه
إلى مصر
 -6تميز األسكندر بالقدرة على القيادة .
ألنه تدرب على شئون الحكم على ٌد والده لذلك اكتسب منه حدة العقل والقدرة على القٌادة .
 -7أهمية مدينة االسكندرية .
ألنها مركز من مراكز إشعاع الحضارة الهٌلٌنسٌة فى العالم القدٌم .
 -8تسمية عصر دقلديانوس بعصر الشهداء .
بسبب كثرة عدد الشهداء المسٌحٌٌن الذٌن قتلوا فى عهده .
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 -9ترحيب المصريين بالفتح االسالمى .
لكى ٌخلصهم من االضطهاد الرومانى .
 -11نشطت التجارة داخل وخارج مصر أثناء حكم الرومان .
– بسبب أستقرار االمن .
– إلغاء الرسوم الجمركٌة على الواردات .
– إرتفاع مكانة االسكندرٌة كمٌناء تجارى لهم .
 -11توتر العالقة بين انطونيوس واكتافيوس .
 بسبب إهداء أنطونٌوس لكلٌوباترا السابعة وأبنائها بعض األقالٌم التى فتحها فى الشرق. احتفال أنطونٌوس بانتصاراته فى مصر ولٌس فى روما . -12انتشار األديرة وإقبال المسيحيين عليها .
بسبب بطش الدولة البٌزنطٌة لهم مرة أخرى .
 -13اضطهاد الرومان للمسيحية واتباعها .
ألن المسٌحٌٌن كانوا ال ٌمارسون شعائر الدٌانة الرسمٌة لروما وال ٌقدسون صور
األباطرة لذاتهم واضطهادهم والسعى للقضاء على اتباعهم .
 -14إقبال المصريين على اعتناق الدين المسيحى .
 ألنهم وجدوا فٌه مبادئ العدل والمساواة والرحمة والعطف والزهد فى الدنٌاوالتطلع لنعٌم اآلخرة مما ٌجعلهم ٌقبلون علٌه وٌإمنون به .
 وجدوا فٌه خال ًصا من الضغوط االقتصادٌة ومن القهر واالذالل الذى كانوا
ٌعانونه تحت الحكم الرومانى .
 وجدوا فٌه خالصا ً لهم من واقعهم المضطرب حٌث كانت أفكار الناس حائرة بٌنالعدٌد من المعبودات التى قدمتها لهم الدٌانات المصرٌة والٌونانٌة والرومانٌة .
 -15عدم تغير الحياة اإلجتماعية فى عصر الرومان .
أبقى الرومان على نفس التقسٌم الطبقى الذى كان فى عهد البطالمة طبقة علٌا "
رومان – أغرٌق – ٌهود – مصرٌٌن " .
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 -16أهمية القانون .
ٌحقق العدل والمساواة بٌن األفراد .
ٌحقق األمن والنظام داخل المجتمع – ٌحقق تقدم المجتمع وتطوره – ٌحقق
استقرار المجتمع وبقاءه .
 -17أهمية قواعد األخالق .
السمو باإلنسان فى كل المجاالت .
 -18تشكل الحقوق ركنا ً أساس ًيا فى بناء شخصية اإلنسان .
ألن الفرد إذا حصل على حقوقه كاملة وتوافرا له الضمانات للحفاظ علٌها سٌكون
اقدر على حٌاة كرٌمة فى إطار اجتماعى مناسب .
 -19قواعد الدين ثابتة وقواعد القانون متغيرة .
قواعد الدين  :مجموعة أوامر ونواهى أوصى بها هللا سبحانه وتعالى إلى رسله أى
أنها لٌس من صنع البشر وغٌر قابله للتغٌٌر .
أما قواعد القانون  :قواعد تنظم سلوك األفراد وعالقاتهم بالمجتمع والتى ٌترتب على
مخالفتها وقوع الجزاء وهى من صنع البشر ولذلك فهى دائمة التغٌٌر.
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