األسئـــلة
أوالً  :اجلغرافيا
س :1أكمل العبارات اآلتية
 – 1قسم العلماء سطح األرض إلى  ..............حتى ٌسهل علٌهم دراسة المناخ .
 – 2تقل الحررار  ................درةرة ميةٌرة المرا عرت عنرا  ..............مترر عر مسرتة
سطح البحر .
ٌ – 3حدث  ................نتٌةة اختالف الحرار على الٌابس ة الماء عثناء اللٌل ةالنهار.
ٌ – 4حدث المطر  ................نتٌةة اصطدام الرٌاح المحملة ببخار الماء بالمرت عات .
 ................ – 5هة ةصف حالة الةة خالل فتر زمنٌة قصٌر .
 ................ – 6هة متةسط حالة الةة خالل فتر زمنٌة طةٌلة .
 – 7عناصر المناخ هى  ................ة  ................ة ................
ٌ – 8تمٌز األقلٌم اإلستةايى بأ عمطاره  ................طةل العام .
ٌ – 9متاز إقلٌم البحر المتةسط بأنه  ................صٌ ا ة  ................شتاء .
 – 11الرٌاح تنقسم إلى  ................ة  ................ة ................
ٌ – 11ؤد اختالف درةات الحرار إلى اختالف .................
ٌ – 12تحرك الهةاء عفقًٌا م مناطق  ................إلى مناطق ................
 – 13م عنةاع الرٌاح الدايمة  ................ة  ................ة ................
 – 14تعتبر  ................هى عهم عناصر المناخ .
 – 15ترت ع درةة الحرار عند داير األستةاء أل عشعة الشمس تاة ................
 – 16تهب رٌاح  ................على مصر ةهى رٌاح محملة بالرمال ةاألتربة .
 – 17تهب الرٌاح التةارٌة م داير عرض  ..........ش ,ج ةتتةه صةب خط ...........
ٌ – 18سقط المطر التصاعد على المنطقة ................
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 – 19تتمٌز الصحراء الابر بأنها  ................المطر .
 – 21ال رررق بررٌ متةسررط درةررة حرررار اللٌررل ةالنهررار ٌسررمى  ................ةبررٌ متةسررط
درةة حرار الصٌف ةالشتاء ٌسمى ................
ٌ –21سةد االقلٌم  ................فى معظم عنحاء مصر .
 –22تهب الرٌاح القطبٌة م منطقة الضغط المرت ع عند  ................متةهرة إلرى منطقرة
الضغط  ................عند الدايرتٌ القطبٌتٌ الشمالٌة ةالةنةبٌة .
 – 23الغابات تخلص األرض م الملةثات م خالل إمتصاصها . ................
 – 24نتج ع إزالة االنسا للغابات حدةث خلل فى ................
 – 25غابات البحر المتةسط عشةارها  ................الخضر  ,تتحمل . ................
 – 26الغابات الصنةبرٌة غابات دايمة ................
 – 27م عنةاع الطٌةر ةالحٌةانات فى الغابات الن ضٌة ........... , ........... ,..........
 – 28الحشايش  ................طةٌلة تختلف فى طةلها ةاثافتها حسب امٌة المطر
 – 29الحشايش المعتدلة تصلح امراعى طبٌعٌة لـ  ................ة ................
 – 31النباتات  ................تتحمل ظرةف الة اف ةشد المناخ .
 – 31تعٌش ال ٌلة فى  ................بٌنما ٌعٌش الةمل فى ................
 – 32الزالزل ةالبرااٌ عخطار م .............
 – 33تقاس شد الزالزل بمقاٌٌس متعدد عشهرها مقٌاس ...........
 – 34تؤد الزالزل إلى حدةث مةةات بحرٌة عالٌة تعرف باسم ............
 – 35عندما تضرب مةةات تسةنامى تاة قادر علً تةرٌف .............
 – 36م سلةاٌات التعامل عند حدةث الزالزل  .........ة  ..........ة  ............ة
 ..........ة ..........
ٌ – 37ؤد حدةث البرااٌ إلى . ....................
 – 38م عخطار المٌاه ............... , ............... , ...............
 ........... - 39هة نظام م تةح تت اعل فٌه عناصر البٌية المختل ة م طاقة شمسٌة ةالمٌاه
ةالنبات ةالحٌةا ةاإلنسا لتخرج منه فى صةر عخر .
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ٌ – 41تحرك الةلٌد إلى عس ل بسرعة قد تصل إلى  ...........ام فى الساعة .
ٌُ – 41عرف النطاق الذ ٌحٌط بسةاحل المحٌط الهاد بـ ..............
 -42األعاصٌر عةاصف هةايٌة عنٌ ة تنشأ عاد فةق المحٌطات بالمنطقة . ...........
ٌ -43ما التخ ٌف م آثار السٌةل ع طرٌق عمل سدةد فى  ...........ة ...........
 -44تؤد اإلنهٌارات الةلٌدٌة إلى  ...........ة . ...........
 -45تعتبر الغابات ةزءًا ال ٌتةزع م  ...........ةتساهم فى استقراره .
 -46لل ٌضانات فةايد عدٌد منها تغذٌة . ........... , ...........
 -47لتقلٌل االحتباس الحرار البد م  ...........ة  ...........ة . ...........
 -48االحتباس الحرار ٌؤد إلى ........... -2 ........... -1 :

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

س -:2بم تفسر:
 – 1تعتبر الحرار عهم عناصر المناخ .
 – 2تتمٌز األماا القرٌبة م داير األستةاء بأرت اع درةة حرارتها .
ٌ – 3غطى الةلٌد قمم الةبال العالٌة بالرغم م ةقةعها فى المنطقة الحار .
 – 4تلطف الرٌاح التةارٌة م درةة حرار المناطق التى تهب علٌها .
 – 5الرٌاح المةسمٌة الصٌ ٌة رٌاح ممطر .
 – 6تقسٌم العلماء األرض إلى عقالٌم مناخٌة .
 – 7سقةط األمطار طةال العام على إقلٌم مناخ غرب عةرةبا .
ٌ -8تمٌز االقلٌم الصحراة بأنه حار صٌ ا ً ةشدٌد البرةد شتا ًء .
 -9ارت اع الحرار طةال العام باالقلٌم االستةايى .
 -11تنةع النبات الطبٌعى على سطح األرض .
 -11عهمٌة الغابات .
 -12ال تتراام الثلةج فةق الغابات الصنةبرٌة .
 -13إزالة اإلنسا مساحات ةاسعة م الغابات .
 -14تعتبر السافانا حدٌقة حٌةا طبٌعٌة .
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 -15عسباب حدةث البرااٌ .
 -16للبرااٌ فةايد عدٌد .
 -17حدةث الزالزل .
 -18حدةث اإلنهٌارات الةلٌدٌة .
 -19حدةث السٌةل .
 -21حدةث األعاصٌر .
 -21حدةث ال ٌضانات .
 -22انتشار ظاهر التصحر .

الخرائط
اكتب ما تدل عليه األرقام
 -1داير عرض .................
 -2مــدار .......................
 -3إقلٌم مناخى ..................
 -4البحـــر ......................
 -5البحـــر ......................
( )2أمامك شكل تخطيطى للكرة األرضية موضح عليه
تةزٌع الرٌاح الدايمة  ,ااتب ما تدل علٌه األرقام التى علٌه :
 )1رٌاح ..............
 )2رٌاح ..............
 )3رٌاح ..............
 )4رٌاح ..............
 )5رٌاح ..............
 )6رٌاح ..............
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( )3أمامك خريطة صماء للعالم  ،اكتب ما تدل عليه األرقام اآلتية :
 )1إقلٌم مناخى ..............
 )2إقلٌم مناخى ..............
 )3إقلٌم مناخى ..............

6

9

 )4إقلٌم مناخى ..............
 )5إقلٌم نباتى ..............
 )6غابات ..............
 )7غابات ..............
 )8حشايش ..............
 )9حشايش ..............
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ثانيًا  :التاريخ
السـؤال األول  :أكمل العبارات اآلتية :
 – 1م عدةات الزٌنة عند المصرٌٌ القدماء  .........ة  ..........ة ............
 – 2تنقسم األعٌاد إلى  ...........ة ............ة  ...........ة  ...........ة ............
 – 3تمٌز القصر ال رعةنى بـ  ............ة ............
 – 4انقسم المةتمع المصر القدٌم إلى  ...............طبقات .
 – 5طبقات المةتمع هى .................
 – 6حٌا إةتماعٌة .......................
 – 7بنى المصري القدٌم مسانه م ..................
 – 8م األعٌاد االقتصادٌة عند ال راعنة .............. , .............. , ..............
 – 9صنع المصر القدٌم مالبسه م  .................ةاستةرد الحرٌر م ............
 – 11عرف المصر القدٌم األغانى  ...............ة  ................ة ................
 – 11الاتابة التى استخدمت فى تسةٌل النصةص الدٌنٌة فى مصر هى .............
 – 12قصة سنةحى م األدب ................
 – 13م عشهر حاماء مصر القدٌمة الحاٌم ................
 – 14الخط الرسمى للدةلة فى مصر القدٌمة هة ................
 – 15استخدم المصر القدٌم فى الاتابة ةرق ...............
 – 16م عنةاع األدب الدٌنى  .............ة  .............ة  ..............ة ..............
ٌ – 17تناةل األدب الدٌنى  ..................ة .....................
ٌ – 18تضم األدب القصصى بعض القصص  ................ة ..............
 -19م عشهر المعابد الةنايزٌة  ...............ة . ................
 -21مقبر الملاة  ...........م عةمل المقابر التى تةضح التصةٌر على الةدرا .
 – 21عرف المصرٌٌ القدماء التقةٌم . ...........
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 – 22قسم المصرٌٌ القدماء العام إلى  ...............فصةل زراعٌة
 – 23برع المصرٌة القدماء فً ف  ...............للمحافظة على ةثث المةتى .
 – 24عخر مرحلة م مراحل بناء المقابر الملاٌة بناء  ...........اامل
 – 25عٌام  .........هى آخر خمسة عٌام فى السنة اعتبرها المصر القدٌم  ............ةٌبدع
بعدها عام ةدٌد .
 – 26استخدم المصرٌٌ القدماء علم الاٌمٌاء فى  ...........ة  ..........ة .........
 – 27ةقعت مصر تحت سٌطر  .......... , .......... , .........قبل مةئ االساندر األابر.
 – 28ةلد اإلساندر األابر فى إقلٌم  ..........بشمال بالد الٌةنا .
 – 29تةلى األساندر الحام ةهة فى س  .........م عمره .
 – 31ظلت مصر تحت حام ال رس حتى عام  .........ق.م
 – 31قام األساندر بزٌار معبد اإلله  ........فى منف ةاإلله  ..............فى ةاحة سٌة .
 – 32بعد ةفا األساندر عصبحت مصر م نصٌب . ..................
 – 33اانت مدٌنة  ...............مراز إشعاع حضار فى عصر البطالمة .
 – 34استخدم البطالمة اللغة  ...............لغة رسمٌة للبالد .
 – 35بدع بناء منار اإلساندرٌة فى عهد  ............ةتم االنتهاء م بنايها فى عهد ...........
 -36عنشأ البطالمة معبد فٌلة لعباد .........
 – 37اا مراز عباد اإلله سرابٌس فى مدٌنة .........
 – 38م عشهر علماء الرٌاضٌات فى ةامعة األساندرٌة القدٌمة ...........
 – 39سٌطرت اإلمبراطةرٌة الرةمانٌة على معظم عنحاء البحر ..........
 – 41نةحت رةما فى غزة مصر عام  .........ق.م .
 – 41حام القايد الرةمانى  ..........األةزاء الشرقٌة م األمبراطةرٌة الرةمانٌة .
 – 42تزةج عنطةنٌةس م ملاة مصر البطلمٌة ................
 – 43حدثت معراة ااتٌةم البحرٌة عام  .......ق.م ةعنتهت بأنتصار . ...............
 – 44بدعت العالقات بٌ مصر البطلمٌة ة رةما  .........ثم تحةلت إلى .........
 – 45تم تقسٌم الحام فى الدةلة الرةمانٌة بعد مقتل ............
 – 46حام القايد الرةمانى  .............األةزاء الشرقٌة ةالقايد الرةمانى .............
األةزاء الغربٌة .
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 – 47شةع البطالمة هةر  .............إلى مصر ةبنةا مدٌنة  .................بالبحٌر .
 – 48اابر دار للعلم فى العالم القدٌم هى ...........
 – 49م عشهر علماء ةامعة األساندرٌة فى الرٌاضٌات  ...............فى الهندسة ةفى
التارٌخ  ...............ة  ...............صاحب قانة الط ة .
 – 51سا مصر زم الرةما عةناس متعدد منهم  ...........ة  ..........ة ...........
 – 51حدثت ثةر  ...............ضد الحام الرةمانى فى القر الثانى المٌالد .
 – 52م المنشآت المعمارٌة التى اقامها الرةما ............. , ............ , ...........
 -53دخلت المسٌحٌة مصر على ٌد القدٌس ..........
 -54االمبراطةر الذ عرف عصره بعصر الشهداء هة االمبراطةر . ..........
 -55م عةايل الذٌ مارسةا الرهبنة ال ردٌة االنبا . ..........
 -56عصبحت مصر ةزءًا م العالم اإلسالمى عندما فتحها القايد المسلم ...........
 -57م دعايم المةاط الصالح :
...................... -1
...................... -2
...................... -3
...................... -4
 -58تنقسم حقةق المةاط إلى  .................ة  .................ة . .................
 -59تعرف المةاطنة بأنها .................
 -61م الحقةق الدٌنٌة التى ٌةب ع ٌتمتع بها ال رد . ................. , .................
 -61م الحقةق السٌاسٌة التى ٌةب ع ٌتمتع بها ال رد  .................ة  .................ة
. .................
 -62تتسم عضةٌة المةاط داخل الةماعة بـ  ...............ة  ...............ة . ...............
 -63م الص ات الحمٌد التى ٌةب ع ٌتحلى بها ال رد  .................ة  .................ة
. .................
 -64تدرب الدةلة النشء على تحدٌد . .................
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السـؤال الثانى  :بم تفسر
 -1تسمٌة المةتمع المصر القدٌم بالمةتمع الطبقى الهرمى الشال .
 -2تسمٌة الاتابة الهٌرةغلٌ ٌة بالخط المقدس .
 -3اهتمام المصرٌٌ القدماء باألدب التهذٌبى .
 -4اهتمام قدماء المصرٌٌ بعلم التحنٌط .
 -5احتلت المرع فى مصر القدٌمة ماانة هامة فى األسر .
 -6اختالف المالبس فى مصر ال رعةنٌة .
 -7حرص األباء على تعلٌم عبنايهم فى مصر القدٌمة .
 -8إبداع المصر القدٌم فى مةال األدب .
 -9ةضع الاتابات الدٌنٌة مع المٌت .
 -11إهتمام المصر القدٌم بعلم الحساب .
 -11عدم صمةد مساا المصرٌة القدماء مع مرةر الزم .
 -12تقدم المصرٌٌ فً علم الطب .
 -13ترحٌب المصرٌٌ باألساندر األابر .
 -14زٌار األساندر لمعبد بتاح ةعمة .
ٌ -15لقب األساندر األابر بأعظم ال اتحٌ .
 -16تأسٌس األساندر األابر لمدٌنة األساندرٌة .
 -17اتةاه معظم الدةل فى العصر القدٌم إلحتالل مصر .
 -18تمٌز األساندر بالقدر على القٌاد .
 -19عهمٌة مدٌنة االساندرٌة .
 -21تسمٌة عصر دقلدٌانةس بعصر الشهداء .
 -21ترحٌب المصرٌٌ بال تح االسالمى .
 -22نشطت التةار داخل ةخارج مصر عثناء حام الرةما .
 -23تةتر العالقة بٌ انطةنٌةس ةااتافٌةس .
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 -24انتشار األدٌر ةإقبال المسٌحٌٌ علٌها .
 -25اضطهاد الرةما للمسٌحٌة ةاتباعها .
 -26إقبال المصرٌٌ على اعتناق الدٌ المسٌحى .
 -27عدم تغٌر الحٌا اإلةتماعٌة فى عصر الرةما .
 -28عهمٌة القانة .
 -29عهمٌة قةاعد األخالق .
 -31تشال الحقةق رانا ً اساسًٌا فى بناء شخصٌة اإلنسا .
 -31قةاعد الدٌ ثابتة ةقةاعد القانة متغٌر .
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اإلجــابات
س :1اكمل العبارات اآلتية
 – 1ق سم العلماء سطح األرض إلى أقاليم مناخية حتى ٌسهل علٌهم دراسة المناخ .
 – 2تقل الحرار  1درةة ميةٌة الما عرت عنا  151متر ع مستة سطح البحر .
ٌ – 3حدث نسيم البر والبحر نتٌةة اختالف الحرار على الٌابس ة الماء عثناء اللٌل ة النهار.
ٌ – 4حدث المطر التضاريسى نتٌةة اصطدام الرٌاح المحملة ببخار الماء بالمرت عات.
 - 5الطقس هة ةصف حالة الةة خالل فتر زمنٌة قصٌر .
 - 6المناخ هة متةسط حالة الةة خالل فتر زمنٌة طةٌلة .
 – 7عناصر المناخ هى الحرارة و الضغط ة الرياح ة األمطار
ٌ – 8تمٌز األقلٌم اإلستةايى بأ عمطاره غزيرة طةل العام
ٌ – 9متاز إقلٌم البحر المتةسط بأنه حار جاف صٌ ا ة دفىء ممطر شتاء .
 – 11الرٌاح تنقسم إلى دائمة ة موسمية ة محلية .
ٌ – 11ؤد اختالف درةات الحرار إلى اختالف مناطق الضغط الجوى
ٌ – 12تحرك الهةاء عفقًٌا م مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض
 – 13م عنةاع الرٌاح الدايمة تجارية ة عكسية ة قطبية .
 – 14تعتبر الحرارة هى عهم عناصر المناخ .
 – 15ترت ع درةة الحرار عند داير األستةاء أل عشعة الشمس تاة عمودية
 – 16تهب رٌاح الخماسين على مصر ةهى رٌاح محملة بالرمال ةاألتربة .
 – 17تهب الرٌاح التةارٌة م داير عرض  31ش ,ج ةتتةه صةب داير األستواء
ٌ – 18سقط المطر التصاعد على المنطقة األستوائية
 – 19تتمٌز الصحراء الابر بأنها نادرة المطر .
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 – 21ال رق بٌ متةسط درةة حررار اللٌرل ةالنهرار ٌسرمى المددى الحدرارى اليدومى ةبرٌ
متةسط درةة حرار الصٌف ةالشتاء ٌسمى المدى الحرارى السنوى
ٌ –21سةد االقلٌم الصحراوى الحار فى معظم انحاء مصر .
 –22تهررب الرٌرراح القطبٌررة م ر منطقررة الضررغط المرت ررع عنررد القطبددين متةهررة إلررى منطقررة
الضغط المنخفض عند الدايرتٌ القطبٌتٌ الشمالٌة ةالةنةبٌة .
 – 23الغابات تخلص األرض م الملةثات م خالل إمتصاصها ثانى أكسيد الكربون .
 – 24نتج ع إزالة االنسا للغابات حدةث خلل فى النظام البيئى
 – 25غابات البحر المتةسط عشةارها دائمة الخضر  ,تتحمل الجفاف .
 – 26الغابات الصنةبرٌة غابات دايمة الخضرة .
 – 27م عنةاع الطٌةر ةالحٌةانات فى الغابات الن ضٌة الطيور  ,السنجاب  ,القطط  ,ال
 – 28الحشايش الحارة طةٌلة تختلف فى طةلها ةاثافتها حسب امٌة المطر
 – 29الحشايش المعتدلة تصلح امراعى طبٌعٌة لـ األغنام ة الماشية
 – 31النباتات الصحراوية تتحمل ظرةف الة اف ةشد المناخ .
 – 31تعٌش ال ٌلة فى السافانا بٌنما ٌعٌش الةمل فى الصحراء
 – 32الزالزل ةالبرااٌ عخطار م باطن األرض
 – 33تقاس شد الزالزل بمقاٌٌس متعدد عشهرها مقٌاس ريختر
 – 34تؤد الزالزل إلى حدةث مةةات بحرٌة عالٌة تعرف باسم تسونامى
 – 35عندما تضرب مةةات تسةنامى تاة قادر علً تةرٌف رمال الشواطىء.
 – 36م سلةاٌات التعامل عند حدةث الزالزل االبتعاد عن النوافذ ة إطفداء المصدابيح ة عددم
إستخدام المصاعد ةعدم التزاحم فى الخروج ة الجلوس أسفل المنضدة داخل المنزل
ٌ – 37ؤد حدةث البرااٌ إلى خصوبة تربة األراضى القريبة من البركان .
 – 38م عخطار المٌاه الفيضانات  ،السيول  ،االنهيارات الجليدية .
 - 39النظام البيئى هة نظام م تةح تت اعل فٌه عناصر البٌية المختل ة م طاقة شمسرٌة ةالمٌراه
ةالنبات ةالحٌةا ةاإلنسا لتخرج منه فى صةر عخر .
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ٌ – 41تحرك الةلٌد إلى عس ل بسرعة قد تصل إلى  311ام فى الساعة .
ٌ – 41عرف النطاق الذ ٌحٌط بسةاحل المحٌط الهاد بـ حلقة النار
 -42األعاصٌر عةاصف هةايٌة عنٌ ة تنشأ عاد فةق المحٌطات بالمنطقة المدارية .
ٌ -43ما التخ ٌف م آثار السٌةل ع طرٌق عمل سدةد فى مناطق الوديان الجافة –
بناء القرى والمدن بعي ًدا عن مجارى األودية الجافة .
 -44تؤد اإلنهٌارات الةلٌدٌة إلى تدمير المبانى ة قتل العديد من البشر .
 -45تعتبر الغابات ةزءًا ال ٌتةزع م النظام البيئى ةتساهم فى استقراره .
 -46لل ٌضانات فةايد عدٌد منها تغذٌة خزانات المياه الجوفية  ,إزالة النفايات من مجارى
المياه .
 -47لتقلٌل االحتباس الحرار البد م ترشيد استهالك الطاقة ة إدارة المخلفات بطرق
علمية تقلل االنبعاثات الحرارية ة زيادة فرض الضرائب على من يستخدم طاقة تزيد
االنبعاثات الحرارية .
 -48االحتباس الحرار ٌؤد 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 تؤثر فى باقى عناصر المناخ ةتختلف م ماا آلخر . – 2تتميز األماكن القريبة من دائرة األستواء بإرتفاع درجة حرارتها .
أل عشعة الشمس تاة عمةدٌة على داير األستةاء ةمايلة الما ابتعدنا عنه .
 – 3يغطى الجليد قمم الجبال العالية بالرغم من وقوعها فى المنطقة الحارة .
بسبب عامل االرت اع فالما عرت عنا  151متر ع سطح البحر تقل الحرار ( )1درةة
ةاحد ميةٌة .
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 – 4تلطف الرياح التجارية من درجة حرارة المناطق التى تهب عليها .
ألنها تأتى م مناطق عقل حرار إلى مناطق عاثر حرار .
 – 5الرياح الموسمية الصيفية رياح ممطرة .
ألنها تهب م الماء إلى الٌابس فتاة 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 .
لةقةعه فى نطاق الرٌاح العاسٌة الغربٌة .
 -8يتميز االقليم الصحراوى بأنه حار صيفا ً وشديد البرودة شتا ًء .
أل المد الحرار الٌةمى ةالسنة الابٌر .
 -9ارتفاع الحرارة طوال العام باالقليم االستوائى .
لةقةعه عند الداير االستةايٌة .
 -11تنوع النبات الطبيعى على سطح األرض .
بسبب تنةع درةات الحرار – اختالف امٌات المطر .
 -11أهمية الغابات .
 -1مصدر لألخشاب ةالعدٌد م الثمار .
 -2أل الغابات تخلص األرض م الملةثات مثل غاز ثانى عاسٌد الاربة ةتحافظ على
التةاز البٌيى ةتساهم فى استقراره .
 -12ال تتراكم الثلوج فوق الغابات الصنوبرية .
أل غطاؤها الةرقى مخرةطى الشال .
 -13إزالة اإلنسان مساحات واسعة من الغابات .
لاى ٌست ٌد م عخشابها ٌ -حل محل الزراعة .
 -14تعتبر السافانا حديقة حيوان طبيعية .
ألنه يعيش بها :
 -1حٌةانات عالة العشب مثل الغزال – الزراف – ال ٌلة .
 -2حٌةانات عالة اللحةم مثل األسةد ةالنمةر ةالضباع .
مراجعة الفصل الدراسى الثانى
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 -15أسباب حدوث البراكين .
 )1ةةةد مناطق ضعف فى القشر األرضٌة .
 )2تةمع الغازات المنطلقة م المةاد المنصهر ة ان ةارها ةن اذها عند نقطة ضعف
فى القشر األرضٌة .
 -16للبراكين فوائد عديدة .
تاةٌ العدٌد م الةزر ةالهضاب البراانٌة ةزٌاد خصةبة التربة لألراضى القرٌبة .
 -17حدوث الزالزل .
 )1ةةةد ضغط ابٌر على القشر األرضٌة .
 )2انزالق صخةر القشر األرضٌة .
 -3تحرك المةاد المنصهر فى باط األرض .
 -18حدوث االنهيارات الجليدية .
عندما ٌتراام الثلج بشال اثٌف على ةةانب الةبال فتتحرك إلى عسر ل فرى شرال ةبرال
ةلٌدٌة تصل سرعتها  311ام فى الساعة .
 -19حدوث السيول .
عمطار غزٌرر فةايٌرة تتةمرع فرى شرباات األةدٌرة الصرغٌر باألمراا المرت عرة ةتنردفع
بشد نحة األماا المنخ ضة .
 -21حدوث األعاصير .
تحرررردث نتٌةررررة عةاصررررف هةايٌررررة حلزةنٌررررة دةار تنشررررأ فررررةق المحٌطررررات المدارٌررررة
ثرررم تنررردفع فرررى اتةررراه الٌرررابس ةتعررررف بأعاصرررٌر مدارٌرررة أل الهرررةاء البرررارد ٌررردةر
فٌها حةل مراز ساا م الهةاء الدافئ .
 -21حدوث الفيضانات .
 )1ذةبا الثلةج

 )2انهٌار السدةد

 )3عمطار غزٌر

 )4العةاصف ةاألعاصٌر .
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 -22انتشار ظاهرة التصحر .
 -1لتناقص امٌات األمطار.
 -2قطع األشةار ةإزالة الغطاء النباتى .
 -3الرعى الةاير ةغٌر المنظم .
 -4االستغالل الم رط لألراضى الزراعٌة .
 -5زحف الاثبا الرملٌة على األراضى الزارعٌة .
 -6تملح التربة نتٌةة استخدام طرق الر التقلٌدٌة .

الخرائط
اكتب ما تدل عليه األرقام
 -1دائرة عرض ( )22ش
 -2مدار السرطان
 -3اقليم مناخ صحراوى حار
 -4البحر األحمر
 -5البحر المتوسط

( )2أمامك شكل تخطيطى للكرة األرضية موضح عليه
تةزٌع الرٌاح الدايمة  ,ااتب ما تدل علٌه األرقام التى علٌه :
 )1رٌاح قطبية شمالية شرقية
 )2رٌاح عكسية جنوبية غربية
 )3رٌاح تجارية شمالية شرقية
 )4رٌاح تجارية جنوبية شرقية
 )5رٌاح عكسية شمالية غربية
 )6رٌاح قطبية جنوبية شرقية
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( )3أمامك خريطة صماء للعالم  ،اكتب ما تدل عليه األرقام اآلتية :
 )1إقلٌم مناخى استوائى
 )2إقلٌم مناخى صحراوى
 )3إقلٌم مناخى البحر المتوسط

6

9

 )4إقلٌم مناخى البارد (التندرا)
 )5إقلٌم نباتى تندرا
 )6غابات معتدلة باردة (نفضية)
 )7غابات الصنوبرية
 )8حشايش السافانا
 )9حشايش االستبس
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السـؤال األول -:أكمل العبارات اآلتية
 –1م عدةات الزٌنة عند المصرٌٌ القدماء العقود ة األساور ة الكحل
 –2تنقسم األعٌاد إلى دينية ة اجتماعية ة اقتصادية ة عسكرية ة سياسية
 –3تمٌز القصر ال رعةنى بـ الفخامة و اإلتساع
 –4انقسم المةتمع المصر القدٌم إلى 4طبقات
 –5طبقات المةتمع هى مجموعة األفراد تجمعهم صفات ومصالح أهداف مشتركة .
 –6حٌررا إةتماعٌررة مجموعددة مددن العددادات و التقاليددد التددى تتمسددك بهددا طبقددات الشددعب فددى
المجتمع المصرى
 –7بنى المصري القدٌم مسانه م الطوب اللبن
 –8م األعٌاد االقتصادٌة عند ال راعنة عيد الفيضان – عيد البذر – عيد الحصاد
 –9صنع المصر القدٌم مالبسه م الكتان ةاستةرد الحرٌر م فينيقيا "سوريا" حال ًيا
 –11عرف المصر القدٌم األغانى الوطنية ة الشعبية ة الدينية
 –11الاتابة التى استخدمت فى تسةٌل النصةص الدٌنٌة فى مصر هى الهيروغليفية
 –12قصة سنةحى م األدب القصصى
 –13م عشهر حاماء مصر القدٌمة الحاٌم بتاح حتب – الحكيم آنى
 –14الخط الرسمى للدةلة فى مصر القدٌمة هة الكتابة الهيروغليفية
 –15استخدم المصر القدٌم فى الاتابة ةرق البردى
 –16م عنةاع األدب الدٌنى نصوص األهرام ة كتاب الموتى ة أناشيد اخناتون ةاألساطير
الدينية .
ٌ –17تناةل األدب الدٌنى الحياة بعد الموت ةعقيدة البعث ةالخلود
ٌ –18تضم األدب القصصى بعض القصص الحقيقية ةالخرافية
 -19م عشهر المعابد الةنايزٌة الرمسيوم ة معبد حتشبسوت .
 -21مقبر الملاة نفرتارى م عةمل المقابر التى تةضح التصةٌر على الةدرا .
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 –21عرف المصرٌٌ القدماء التقةٌم الشمسى .
 –22قسم المصرٌٌ القدماء العام إلى  3فصةل زراعٌة .
 –23برع المصرٌة القدماء فً ف التحنيط للمحافظة على ةثث المةتى .
 –24عخر مرحلة م مراحل بناء المقابر الملاٌة بناء هرم اامل .
 –25عٌام النسىء هى آخر خمسة عٌام فى السنة ععتبرها المصر القدٌم أعيداد ةٌبردع بعردها
عام ةدٌد .
 –26استخدم المصرٌٌ القدماء علم الامٌاء فى األلوان ةاألصباغ ة العقاقير واألدوية
 –27ةقعت مصر تحت سٌطر الليبين  ,اآلشوريين  ,الفرس قبل مةىء االساندر األابر.
 –28ةلد اإلساندر األابر فى إقلٌم مقدونيا بشمال بالد الٌةنا .
 –29تةلى األساندر الحام ةهة فى س  21م عمره .
 –31ظلت مصر تحت حام ال رس حتى عام  332ق.م
 –31قام األساندر بزٌار معبد اإلله بتاح فى منف ةاإلله أمون فى ةاحة سٌة .
 –32بعد ةفا األساندر عصبحت مصر م نصٌب بطليموس األول .
 –33اانت مدٌنة االسكندرية مراز إشعاع حضار فى عصر البطالمة.
 –34إستخدم البطالمة اللغة اليونانية لغة رسمٌة للبالد.
 –35بدع بناء منار اإلسراندرٌة فرى عهرد بطليمدوس األول ةترم االنتهراء مر بنايهرا فرى عهرد
بطليموس الثالث .
 -36عنشأ البطالمة معبد فٌلة لعباد إيزيس
 – 37اا مراز عباد اإلله سرابٌس فى مدٌنة األسكندرية
 –38م عشهر علماء الرٌاضٌات فى ةامعة األساندرٌة القدٌمة اقليدس
 –39سٌطرت اإلمبراطةرٌة الرةمانٌة على معظم عنحاء البحر المتوسط
 –41نةحت رةما فى غزة مصر عام  31ق.م .
 –41حام القايد الرةمانى أنطونيوس األةزاء الشرقٌة م األمبراطةرٌة الرةمانٌة .
 – 42تزةج عنطةنٌةس م ملاة مصر البطلمٌة كليوباترا السابعة
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 –43حدثت معراة ااتٌةم البحرٌة عام  31ق.م ة انتهت بانتصار أوكتافيوس .
 –44بدعت العالقات بٌ مصر البطلمٌة ة رةما ودية وتبادل تجارى ثم تحةلت إلى تدخل
سياسى واحتالل عسكرى
 –45تم تقسٌم الحام فى الدةلة الرةمانٌة بعد مقتل يوليوس قيصر
 –46حام القايد الرةمانى أنطونيوس األةزاء الشرقٌة ةالقايد الرةمانى أوكتافيوس األةزاء
الغربٌة.
 –47شةع البطالمة هةر األغريق إلى مصر ةبنةا مدٌنة نقراطيس بالبحٌر .
 –48اابر دار للعلم فى العالم القدٌم هى جامعة األسكندرية
 –49م عشهر علماء ةامعة األساندرٌة فى الرٌاضٌات إقليدس فى الهندسة ةفى التارٌخ
مانيتون ةأرشميدس صاحب قانة الط ة .
 –51سا مصر زم الرةما عةناس متعدد منهم الرومان ة األغريق ة اليهود
 –51حدثت ثةر الرعاة و الفالحين الحام الرةمانى فى القر الثانى المٌالد .
 –52م المنشأت المعمارٌة التى عقامها الرةما فى مصر المسارح و البوابات وأقواس
النصر .
 -53دخلت المسٌحٌة مصر على ٌد القدٌس مرقص
 -54االمبراطةر الذ عرف عصره بعصر الشهداء هة االمبراطةر دقلديانوس .
 -55م عةايل الذٌ مارسةا الرهبنة ال ردٌة االنبا أنطونيوس .
 -56عصبحت مصر ةزءًا م العالم اإلسالمى عندما فتحها القايد المسلم عمرو بن العاص .
 -57م دعايم المةاط 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 .
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 -58تنقسم حقةق المةاط إلى حقوق سياسية ة حقوق اجتماعية ة حقوق اقتصادية .
 -59تعرررف المةاطنررة بأنهررا صددفة المددواطن الددذى يتمتددع بددالحقوق ويلتددزم بالواجبددات التددى
يفرضها عليه انتماؤه لوطنه .
 -61م الحقةق الدٌنٌة التى ٌةب ع ٌتمتع بها ال رد حرية المعتقد الدينى  ,ممارسة الشعائر
الدينية .
 -61م الحقةق السٌاسٌة التى ٌةرب ع ٌتمترع بهرا ال ررد حريدة التعبيدر عدن رأيده ة العديش
فى سالم ة الترشيح للمجالس النيابية  ،اختيار من يحكمه .
 -62تتسم عضةٌة المةاط داخل الةماعة بـ الفعالية ة النشاط ة اإليجابية .
 -63م الص ات الحمٌد التى ٌةب ع ٌتحلى بها ال رد الدقة ة األمانة ة االجتهاد .
 -64تدرب الدةلة النشء على تحدٌد مشكالته والمشاركة فى حلها .

السؤال الثانى  :بم تفسر
 )1تسمية المجتمع المصرى القديم بالمجتمع الطبقى الهرمى الشكل .
أل المةتمع المصر تاة م عد طبقات على شرال هررم ةهرى الطبقرة العلٌرا للدةلرة
ةٌمثلها ال رعة ةعسرته ةالطبقة الثانٌرة ةٌمثلهرا الرةزراء ةابرار الاهنرة ةالاتبرة ةحارام
األقالٌم ةالطبقة الثالثة ةٌمثلهرا صرغار المرةظ ٌ ةالتةرار ةعصرحاب الحررف المتمٌرزة
ةالطبقة الدنٌا " الرابعة " ةٌمثلها عمال الزراعة ةالحرفٌة ةالرعا .
 )2تسمية الكتابة الهيروغليفية بالخط المقدس .
ألنها استخدمت فى النقش على ةدرا المعابد ةالمقابر ةتسةٌل النصةص الدٌنٌة .
 )3اهتمام المصريين القدماء باألدب التهذيبى .
أل األدب التهرررذٌبى عدب الحارررم ةالنصرررايح ةالسرررلةك ةالتربٌرررة ةاألخرررالق فهرررة ٌتنررراةل
التعالٌم ةالةصاٌا التى تهدف إلى المةعظة ةالنصح .
 )4اهتمام قدماء المصريين بعلم التحنيط .
بسبب رغبتهم فى المحافظة على حٌث مةتاهم العتقادهم فى فار البعث ةالخلةد .
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 )5احتلت المرأة فى مصر القديمة مكانة هامة فى األسرة .
 – 1تشرف على شية البٌت م تنظٌف ةترتٌب ةطهى .
 – 2تتةلى تربٌة الصغار .
 – 3تساعد زةةها فى بعض األعمال .
 – 4لها الحق فى الةراثة ةالشهاد ةالتعاقد ةالبٌع ةالشراء .
 )6اختالف المالبس فى مصر الفرعونية .
إلختالف طبقات المةتمع حسب الظرةف المعٌشٌة فاانت مالبس العامة م الاتا عما
األغنٌاء ةال رعة مالبسهم م الحرٌر المستةرد م فٌنٌقٌا "سرةرٌا حالًٌرا " ةتطررز
بالذهب ةال ضة .
 )7حرص األباء على تعليم أبنائهم فى مصر القديمة .
لتعلٌمهم آداب السلةك ةالعلةم المختل ة ةلٌاةنةا عبناء صالحٌ .
 )8إبداع المصرى القديم فى مجال األدب .
أل العةامل الطبٌعٌة مثل نهر النٌل ةالمةقع المتمٌز ةالمناخ المعتدل ساعدت المصرر
القدٌم على ت ةٌر طاقته فى ةمٌع المةاالت .
 )9وضع الكتابات الدينية مع الميت .
لحماٌته ةلمساعدته فى الحساب .
 )11إهتمام المصرى القديم بعلم الحساب .
 – 1حصر غنايم الحرةب .

 – 2معرفة مساحة األرض الزراعٌة .

 – 3معرفة امٌة المحصةل .

 – 4معرفة مةاسم الزراعة .

 – 5المعامالت التةارٌة .

 – 6تنظٌم مٌاه النٌل .

 – 7تسةٌل رةاتب الةند ةالمةظ ٌ .
 )11عدم صمود مساكن المصريين القدماء مع مرور الزمن .
بسبب بناء المساا م الطةب اللب .
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 )12تقدم المصريين في علم الطب .
ألنها م المه ذات التقدٌر ةاالحترام ةقد برعةا فٌها ةتةصلةا إلى :
 –1تشخٌص األمراض ةعالةها .
 –2اا ٌةةد عطباء للعٌة ةاألسنا ةالباطنة ةالةراحة .
 –3تةصلةا ل ار التحنٌط إلٌمانهم بعقٌد البعث ةالخلةد .
 -13ترحيب المصريين باألسكندر األكبر .
 –1العتقادهم بأنه ةاء لٌحررهم م االحتالل ال ارسى .
 –2معرفتهم باألغرٌق الذٌ عاشةا فى مصر اةنةد مرتزقة .
 -14زيارة األسكندر لمعبدى بتاح وأمون .
للتقرب م المصرٌٌ ةاسب ةدهم ةإظهار عحترامه للدٌانة المصرٌة القدٌمة .
 -15يلقب األسكندر األكبر بأعظم الفاتحين .
ألنه غزا معظم عةزاء العالم القدٌم ةهزم ال رس فى آسٌا الصغر ةفٌنقٌا ةسةرٌا .
 -16تأسيس األسكندر األكبر لمدينة األسكندرية .
 – 1لتاة عاصمة لدةلته ةتحمل اسمه .
 – 2لتاة مراز لنشر الحضار اإلغرٌقٌة .
 – 3لتاة قاعد بحرٌة ٌدعم بها سٌطرته على البحر المتةسط .
 -17اتجاه معظم الدول فى العصر القديم إلحتالل مصر .
طمعا فى االستٌالء على خٌراتهرا حترى عصربحت ارل دةلرة تنشرد بنراء إمبراطةرٌرة تتةره
إلى مصر.
 -18تميز األسكندر بالقدرة على القيادة .
ألنه تدرب على شية الحام على ٌد ةالده لذلك ااتسب منه حد العقل ةالقدر على القٌاد .
 -19أهمية مدينة اإلسكندرية .
ألنها مراز م مرااز إشعاع الحضار الهٌلٌنسٌة فى العالم القدٌم .
 -21تسمية عصر دقلديانوس بعصر الشهداء .
بسبب اثر عدد الشهداء المسٌحٌٌ الذٌ قتلةا فى عهده .
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 -21ترحيب المصريين بالفتح االسالمى .
لاى ٌخلصهم م االضطهاد الرةمانى .
 -22نشطت التجارة داخل وخارج مصر أثناء حكم الرومان .
– بسبب عستقرار االم .
– إلغاء الرسةم الةمراٌة على الةاردات .
– إرت اع ماانة االساندرٌة امٌناء تةار لهم .
 -23توتر العالقة بين انطونيوس واكتافيوس .
 بسبب إهداء عنطةنٌةس لالٌةباترا السابعة ةعبنايها بعض األقالٌم التى فتحها فى الشرق. احت ال عنطةنٌةس بانتصاراته فى مصر ةلٌس فى رةما . -24انتشار األديرة وإقبال المسيحيين عليها .
بسبب بطش الدةلة البٌزنطٌة لهم مر عخر .
 -25اضطهاد الرومان للمسيحية واتباعها .
أل المسررٌحٌٌ اررانةا ال ٌمارسررة شررعاير الدٌانررة الرسررمٌة لرةمرا ةال ٌقدسررة صررةر
األباطر لذلك تم اضطهادهم ةالسعى للقضاء على اتباعهم .
 -26إقبال المصريين على اعتناق الدين المسيحى .
 ألنهم ةةدةا فٌه مبادئ العدل ةالمساةا ةالرحمة ةالعطف ةالزهد فرى الردنٌا ةالتطلرعلنعٌم اآلخر مما ٌةعلهم ٌقبلة علٌه ةٌؤمنة به .
 ةةدةا فٌه خال ًصا م الضغةط االقتصادٌة ةم القهر ةاالذالل الذ ارانةا ٌعانةنره
تحت الحام الرةمانى .
 ةةدةا فٌه خالصا ً لهم م ةاقعهم المضرطرب حٌرث اانرت عفارار النراس حراير برٌالعدٌد م المعبةدات التى قدمتها لهم الدٌانات المصرٌة ةالٌةنانٌة ةالرةمانٌة .
 -27عدم تغير الحياة اإلجتماعية فى عصر الرومان .
عبقى الرةما على ن س التقسٌم الطبقى الذ اا فى عهد البطالمة طبقة علٌا " رةما
– عغرٌق – ٌهةد – مصرٌٌ " .
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 -28أهمية القانون .
ٌحقق العدل ةالمساةا بٌ األفراد .
ٌحقق األم ةالنظام داخل المةتمرع – ٌحقرق تقردم المةتمرع ةتطرةره – ٌحقرق اسرتقرار
المةتمع ةبقاءه .
 -29أهمية قواعد األخالق .
السمة باإلنسا فى ال المةاالت .
 -31تشكل الحقوق ركنا ً أساس ًيا فى بناء شخصية اإلنسان .
أل ال رد إذا حصل على حقةقه ااملة ةتةافرت له الضرمانات للح راظ علٌهرا سرٌاة
عقدر على حٌا ارٌمة فى إطار اةتماعى مناسب .
 -31قواعد الدين ثابتة وقواعد القانون متغيرة .
قواعد الدين  :مةمةعة عةامرر ةنرةاهى عةصرى بهرا ح سربحانه ةتعرالى إلرى رسرله ع
عنها لٌس م صنع البشر ةغٌر قابله للتغٌٌر .
أما قواعد القانون  :قةاعد تنظم سلةك األفراد ةعالقاتهم بالمةتمع ةالتى ٌترترب علرى
مخال تهررا ةقررةع الةررزاء ةهررى مر صررنع البشررر ةلررذلك فهررى دايمررة
التغٌٌر.
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