
    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

١

                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  

  األفضلالمذكرة 
الرابع للصف 

  االبتدائي

 أولترم 

  االجتماعيةدراسات ال

 غري تعقيدمن 

  بيومى سمير/ وتنسيقتجميع 

  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت

  فى ھذه المذكرة صحاب الفضلالخاص شكر 

  مصطفى شاھین /ألستاذا

 ٠١٠٠٨١٩٧٠٥٨   عبدالرازق العربى /ألستاذا
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٢

  الدراسات االجتماعية أهميتها وأدواتها: الوحدة األوىل                                       
  
  ماذا نقصد بالدراسات االجتماعية ؟ –
       

  : مفهوم الدراسات االجتماعية            
  

  

  الدراسیة التى تھتم بدراسة اإلنسان وعالقتھ بالبیئة المحیطة بھ وتأثیره فیھا وتأثره بھا سواء كانت قریة أوھى المواد      
  .فى الماضى والحاضر والتخطیط للمستقبل  نأو مدینة أو دولة أو العالم كلھ ، كما تھتم بحیاة اإلنسا     
  .بالمجتمع الذى یعیش فیھ ھى المواد التى تھتم بدراسة اإلنسان وعالقتھ :  أو      

  

  .ھى كل ما یحیط باإلنسان من ظواھر طبیعیة ومظاھر حضاریة      :  البيئة             
  

     **************************************************************************  
  جتماعية  ؟ما املوضوعات الىت ندرسها فى مادة الدراسات اال                     

  

      ً   :  الظروف الطبيعية للبيئة احمليطة بنا :أوال
  

  :  التضاريس) ١(        
 

  .ھى أشكال سطح األرض المختلفة :  تعريفها       

  .المحیطات  –البحار  –الودیان  –السھول  –الھضاب  –الجبال :  أمثلة       
  

   : مالحظات هامة       
              

  )فرع دمیاط وفرع رشید : (  لنھر النیل فرعان ھما) ١(     
   )جبل العوینات  –جبل المغارة  –جبل سانت كاترین  –جبال البحر األحمر : (  من أشھر الجبال المصریة) ٢(          
   :من المدن الساحلیة المصریة ) ٣(          
   .العریش  –ر سعید بو –اإلسكندریة :  طعـلـى الـبـحـر المـتـوسـ ♣          
   .السویس  –سفاجا  –الغردقة :   عـلـى الـبـحـر األحـمـر ♣          

    ***************************************************************************  
  :  املنـاخ) ٢(        
   ) . سنة –فصل  –شھر ( ھو دراسة حالة الجو فى مدة طویلة :  تعريفه      

  : ملحوظة هامة 
  

  : یـمـكـن تـقـسـیـم المـنـاطـق حـسـب طـبـیـعـة المـنـاخ إلـى            
  ) .الصعید ( توجد فى جنوب مصر :  المـنـاطـق الـحـارة) ١(          
  .توجد فى شمال مصر :  المـنـاطـق المـطـیـرة) ٢(         

  .وجد فى الصحراء ت:  المـنـاطـق الـجـافـة) ٣(           
  .غیر موجودة فى مصر :  المـنـاطـق الـبـاردة والـثـلـوج) ٤(           
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٣

   : النبات الطبيعى) ٣(
  

  .ھو النبات الذى ینمو بشكل طبیعى دون أن یزرعھ اإلنسان :  تعريفه

  : أنواعه حسب كمية األمطار
   .عندما تكون األمطار غزیرة :  الـغـابـات) ١(
  .عندما تكون األمطار متوسطة :  حـشـائـشالـ) ٢(
  .عندما تقل األمطار :  الـنـبـاتـات الـصـحـراویـة) ٣(
  

   : التعرف على شعوب العامل :ثانياً 
  

  .ھناك عالقة متبادلة بین اإلنسان والبیئة التى یعیش فیھا حیث تؤثر البیئة على مالبسھ ولون بشرتھ 
  .یرتدى الناس المالبس الخفیفة :  ـارةفـى المـنـاطـق الـح) ١( : أمثلة

       .یرتدى الناس المالبس الثقیلة :  فـى المـنـاطـق الـبـاردة) ٢(         

   الـحـرفـة                         الـسـكـان     
  .صناعة السفن  –الصید    الـسـواحـل 

  .الدواجن  –تربیة الحیوان  –الزراعة    الـقـرى  
  .استخراج المعادن  –الرعى    ىالـصـحـار 
  .تقطیع األشجار وتصنیعھا    الـغـابـات 

  

  : التعرف على تارخينا وما تركه أجدادنا من تراث :ثالثاً  
  

  :  مـن خـالل تـجـاربـنـا وخـبـراتـنـا عـبـر الـتـاریـخ نـحـن لـنـا
   .نفتخر ونعتز بھ :  مـاضـى) ١(
          .    ننتمى إلیھ :  حـاضـر) ٢(
     .نخطط لھ :  مـسـتـقـبـل) ٣(

            
*************************************************************************  

  : األدوات الىت تستخدم فى تعلم الدراسات االجتماعية: رابعاً 
  

    .الخرائط والكرات األرضیة والصور والرسوم والجداول ) ١(
  .ر الكمبیوت) ٢(
  .الرحالت والزیارات ) ٣(
  .الكتب واألطالس والموسوعات ودوائر المعارف ) ٤(
  ) . دوارة الریاح  –الترمومتر : ( أدوات القیاس ، مثل ) ٥(
     

  .ھو مجموعة من الخرائط بمختلف أنواعھا ومقاییسھا ألى مكان من سطح األرض :        األطلس        
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٤

 

  :   مب تفســـر:  س         

 ؟ مادة الدراسات االجتماعية أهمية دراسة) ١(
  ألنھا تھتم بدراسة اإلنسان وعالقتھ بالبیئة المحیطة بھ وتأثیر اإلنسان فى البیئة وتأثره بھا سواء كانت قریة أو : ج  

 . مدینة أو دولة وتھتم بدراسة حیاة اإلنسان فى الماضى والحاضر والتخطیط للمستقبل       
  ؟ الطبيعى تنوع النبات) ٢(

  لتنوع كمیات األمطار فحیث تغزر األمطار تنمو الغابات وحیث تندر األمطار تنمو نباتات الصحارى وفى المناطق : ج 
 . متوسطة األمطار تنمو الحشائش     

  ؟ مالبس ولون بشرة الشعوب املختلفة اختالف وتنوع) ٣(
  .تشكیلھا البیئة تؤثر فىألن : ج 

*************************************************************************  
           بنك األسئلة                                                           

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
 

  .وعالقتھ بالبیئة المحیطة بھ ................... االجتماعیة بدراسة تھتم الدراسات – ١
  ................... االجتماعیة بحیاة اإلنسان في الماضي والحاضر والتخطیط الدراسات تھتم – ٢
  ................... األرض المختلفة ھى أشكال سطح – ٣
  ................... الجو فى مدة المناخ ھو حالة – ٤
  ...................  ھو النبات الذى ینمو دون تدخل النبات الطبیعى – ٥
  .المناطق متوسطة األمطار فى...................  تنمو – ٦
  ...................  الرئیسیة لسكان القرى ھى الحرفة – ٧
  ...................  والرسوم والكتب واألطالس من األدوات التى تستخدم فى تعلم الخرائط – ٨
   

*************************************************************************** 
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

     )القطن –الغابات  –الزھور  –الحشائش  (...........      الذى ینمو فى المناطق غزیرة األمطار  النبات الطبیعى – ١
  )  الزراعة –المواصالت  –لمناخ ا (...........  الطبیعیة التى تھتم بھا الدراسات االجتماعیة  من األحوال – ٢
  ) المثلث  –البرجل  –الخرائط  –اآللة الحاسبة  (...........   التى تستخدم فى الدراسات االجتماعیة  من األدوات – ٣
   )الصید –الزراعة  –الصناعة  –الرعى  (...........     تشتھر بھا المناطق الساحلیة ھى  الحرفة التى – ٤
   ) أسبوع –فصل  –یوم  –ساعة  (...........                           دراسة حالة الجو فى  المناخ ھو – ٥
   )الغابات –الحشائش  –الصبار  –قصب السكر  (...........        النبات الطبیعى عدا  من صور كل ما یأتى – ٦
  )  الطقس –المناخ  –التضاریس  –وجیا الجیول (...........                  سطح األرض  یطلق على أشكال – ٧
   )كل ما سبق –المستقبل  –الحاضر  –الماضى  ( ..........            االجتماعیة بحیاة اإلنسان فى تھتم الدراسات – ٨
   ***************************************************************************  

     : أمام ما يأتى  )  (ة ـمالـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

 . االجتماعیة بدراسة توزیع السكان فى العالم تھتم الدراسات – ١
 . الغابات تنتشر حرفة الصناعة فى مناطق – ٢
 . یؤثر اإلنسان في البیئة التي تحیط بھ ویتأثر بھا – ٣
 . الدراسات االجتماعیة في التعرف على أحوال المناخ والتضاریس تفید – ٤
 . االجتماعیة على الموضوعات الطبیعیة تقتصر الدراسات – ٥
 .ى الطبیع القمح واألرز من صور النبات – ٦
 . تھتم الدراسات االجتماعیة بحیاة اإلنسان فى الحاضر فقط – ٧
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٥

 . الرحالت والزیارات فى تعلم الدراسات االجتماعیة تفید – ٨
 .طارالمناطق نادرة األم الغابات الطبیعیة تنمو فى – ٩

 .اإلنسان النبات الطبیعي ینمو بمجرد سقوط األمطار دون تدخل – ١٠
  .أعمال تھتم الدراسات االجتماعیة بدراسة حیاة الشعوب وما تقوم بھ من – ١١

*************************************************************************  
   : اآلتية تباراأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للع : ٤س  

  

   .ینمو بمجرد سقوط األمطار دون تدخل اإلنسان النبات الذى – ١
 . سطح األرض من جبال وھضاب وسھول وأحواض أشكال – ٢
  .الطبیعى الذى ینمو فى المناطق غزیرة األمطار نوع النبات – ٣
  . مثل المناختھتم بھا مادة الدراسات االجتماعیة وال دخل لإلنسان بھا  الظاھرات التى – ٤
  . الجو فى مدة طویلة شھر أو فصل أو سنة دراسة حالة – ٥
  .بالبیئة المحیطة ء عن حیاة اإلنسان فى الماضى والحاضر وعالقتھىالدراسیة التى تھتم بدراسة كل ش المواد – ٦
  . تسود مناطق القرى وترتبط باألرض الحرفة التى – ٧
  . وسطة األمطارالذى ینمو فى المناطق مت نوع النبات – ٨

*************************************************************************  
  

     ما اخلريطة ؟  –٢                                                          
      :اخلــريطة         

  موعة من الرموز والعالماتھى رسم توضیحى لتفاصیل أى جزء من سطح األرض باستخدام مج:  تعريفها
  .  وبمقیاس رسم محدد                      

  : بعض أن أنواع الرموز املستخدمة فيها 
 ألوان وظالل) ٣(:                     أشكال طبیعیة) ٢(:                                أشكال ھندسیة) ١(             

:  
  
  
  
  
  

  : ألوانها 
  

  أمـثـلـة                         تخدم فى تلوينيس     الـلـون
  الـجـبـال والـتـالل   ةالـمناطق الـمرتفع   الـبـنـى 

  الـھـضـاب   الـمناطق متوسطة االرتفاع   األصـفر 

  الـسـھـول   الـمناطق الـمنخفضة   األخضر 

  لـجـانالـبـحـار والـمـحـیـطـات واألنـھـار والـخـ   الـمسطحات المائیة   األزرق 
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٦

           بنك األسئلة                                                         
  : أكمل العبارات اآلتية :١س 

 

  ................... من الرموز التى توضح الظاھرات الموجودة فى الخریطة مجموعة – ١
  .المستخدمة فى الخریطة ...................والمربعات والمثلثات من الرموز  الدوائر – ٢
   ................... نعبر عن موقع المطار على الخریطة یمكن أن نرسم إذا أردنا أن – ٣
  لتحدید أشكال السطح ................... فى خرائط  تستخدم األلوان – ٤
   ................... الطبیعیة نلون البحار باللون فى الخرائط – ٥

************************************************************************** 
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

   )الجبال –السھول  –الزراعة  –مائیة المسطحات ال (...........   فى خرائط التضاریس یدل على  اللون األزرق – ١
  ..................الرموز المستخدمة فى الخرائط  من أنواع – ٢

   )ما سبق كل –األشكال الھندسیة  –األشكال الطبیعیة  –األلوان  (                                                            
  )الصحف –األطالس  –المجالت  –القوامیس  (   ...........الخرائط المتنوعة فى  نجد مجموعة – ٣
  ) األسود –البنى  –األخضر  –األزرق  (             ........... خرائط التضاریس تلون باللون المرتفعات فى – ٤
  )دائرةال –السیارة  –الطائرة  –السفینة  ( ........... واألشكال الھندسیة المستخدمة فى الخرائط من الرموز – ٥
  )مزرعة –مصنع  –میناء جوى  –میناء بحرى  (                  ...........الخرائط یدل على موقع  رسم سفینة فى – ٦

    ***************************************************************************  
     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  . الظاھرات الموجودة فى الطبیعة توضح الخریطة – ١
  . السیارة والطائرة من األشكال الھندسیة المستخدمة فى الخرائط – ٢
 . غالبا یحدد موقع المدینة أو العاصمة بدائرة أو مربع – ٣
 . یستخدم رمز السفینة لیدل على موقع المیناء الجوى – ٤
 . مختلفة الخطوط واأللوان الخرائط األطلس یضم العدید من  – ٥
 .  الخرائط تستخدم األلوان للتعبیر عن أشكال السطح فى  – ٦
 . غالبا یستخدم اللون األخضر للبحار والمحیطات  – ٧
  .  واأللوان فى فھم الخرائط تساعد الرموز  – ٨

*************************************************************************  
   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤ س 

  

  .  الخطوط واأللوان والرموز توضح الظاھرات الموجودة فى الطبیعة مجموعة من – ١
ً  یحتوى على – ٢  . مجموعة من الخرائط المتنوعة ألى مكان على سطح األرض وقد یكون متخصصا
  . المائیة فى الخرائط یستخدم للتعبیر عن المسطحات اللون الذي – ٣
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٧

 

  كيف تقرأ اخلريطة ؟) ٣(                                             
  

    : نقرأ اخلريطة عن طريق معرفة      
      

  :       عـنـوان الـخـریـطـة) ١(              
  

   .یوضح ما تحتویھ الخریطة من بیانات       
  

    **************************************************************************  
  

  : )  مـفـتـاح الـخـریـطـة( مـعـانـى الـرمـوز المـوجـودة فـى الـخـریـطـة) ٢(              
   
  

   .مستطیل یرسم فى أسفل الخریطة بھ بعض األلوان والرموز التى تدل على شئ مبین علیھا :  تـعـریـفـھ 
   ) .یساعدك مفتاح الخریطة على قراءتھا وفھمھا ( :  ھـمـیـتـھأ

    ***************************************************************************  
  

                                                                                                         :اتـجـاه الـشـمـال ) ٣(              
       

  عبارة عن سھم یشیر إلى اتجاه الشمال یرسم فى أحد أركان الخریطة       
  .وعن طریقھ یمكن تحدید الجھات األصلیة الباقیة وأیضاً الجھات الفرعیة       

                                

  الفرعية  اجلهات                      اجلهات األصلية  
  الشمال  ♠
  الجنوب ♠
  الشرق  ♠
   الغرب ♠

  .یوجد بین الشمال والشرق :   الشمال الشرقى ♠
  .یوجد بین الشمال والغرب :    الشمال الغربى ♠
  .یوجد بین الجنوب والغرب :   الجنوب الغربى ♠
  .یوجد بین الجنوب والشرق :   الجنوب الشرقى ♠

   ***************************************************************************  
   :مـقـیـاس الـرسـم ) ٤(        

  .ھو النسبة بین المسافة على الخریطة وما یقابلھا على الطبیعة :  تـعـریـفـھ
     ) .مقیاس الرسم یساعد على تصغیر أى مساحة أو مسافة على الطبیعة لرسمھا على الخریطة : (  أھـمـیـتـھ

  سم ، بذلك یكون مقیاس ١٠متر ، ورسم فى الخریطة بطول  ١٠٠إذا كان طول نھر ما على الطبیعة ) ١: ( أمـثـلـة
  .سم  ١٠٠٠:  ١الرسم               

  كیلو متر لو رسمنا خریطة للطریق بین المدینین ،  ٢٢٠إذا كانت المسافة بین القاھرة واإلسكندریة ) ٢(            
  : كیلو متر على الطبیعة فإن  ٢٠= سنتیمتر على الخریطة  ١وفرضنا أن كل                   

  .  سنتیمتر  ١١=  ٢٠÷  ٢٢٠= طول الطریق بین المدینتین على الخریطة                   
    ***************************************************************************  

  أنواع مقاييس الرسم                                                           
  

      كیلو متر ٢٠= سنتیمتر  ١كل :     مـقـیـاس كـتـابـى) ١(
   ) ٢٠٠٠٠٠:  ١: (  مـقـیـاس بـیـانـى) ٢(
    : مـقـیـاس خـطـى) ٣( 

                             
       

   : مالحظات هامة
  

  .طة بدون مقیاس رسم ال توجد خری) ١(    
  . یختلف مقیاس الرسم من خریطة ألخرى حسب وظیفتھا ) ٢(     

  .تحتاج لمقیاس رسم كبیر مثل خرائط المدن :  الـخـرائـط الـتـفـصـیـلـیـة ♣ : أمـثـلـة         

 شمال

 جنوب 

 غرب شرق

شمال 
 شرق

ب جنو
 غرب

جنوب  
 شرق

شمال 
 غرب

  ٢٠    ٤٠    ٦٠    ٨٠  
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٨

 

  .ذات مقیاس رسم صغیر مثل خرائط الدول والقارات :  الـخـرائـط الـعـامـة ♣              
 ***************************************************************************  
  :   مب تفســـر:  س 

 ؟ أركان اخلريطة وضع سهم يف أحد) ١(
    .والفرعیة السھم یوضح اتجاه الشمال وبالتالى نستطیع تحدید باقى االتجاھات األصلیةألن :  ج  
     ؟ مفتاح للخريطة ضرورة وضع) ٢(

   .الخریطة وقراءتھا ألنھ یوضح معانى الرموز الموجودة بالخریطة ودلیل األلوان وبذلك نستطیع فھم : ج
  ؟      االستغناء عن مقياس الرسم فى اخلرائط ال نستطيع) ٣(

  نوبالتالى تحدید المسافات بی ألن مقیاس الرسم یحدد النسبة بین المسافة على الخریطة وما یقابلھا فى الطبیعة: ج 
  . المدن والدول     

***************************************************************************  
  :   ماذا حيدث لو:  س

 ؟ دون وضع السهم الذى يشري إىل الشمال رمست اخلرائط) ١(
   .الطبیعة ال نستطیع تحدید االتجاھات على الخریطة أو ما یقابلھا على: ج  
  ؟ دون حتديد مقياس الرسم رائطرمست اخل )٢(

   .المسافات وما یقابلھا فى الطبیعة ال نستطیع معرفة: ج 
  ؟ الشمال على اخلريطة مت حتديد اجتاه )٣(

  الیمین یكون الشرق وجھة  نستطیع معرفة باقى الجھات األصلیة ألن اتجاه الشمال یقابلھ اتجاه الجنوب وجھة: ج 
  .الیسار یكون الغرب     

  ؟ اخلريطة حيدد مفتاح مل )٤(
 .فھمھا ال نستطیع معرفة معانى الرموز وداللة األلوان وال نستطیع قراءة الخرائط أو: ج 

*************************************************************************  
          بنك األسئلة                                                          

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
 

  ................... تفاصیل سطح األرض باستخدام مجموعة من الخریطة توضح – ١
  ................... یرسم فى الخریطة یوضح دائما اتجاه السھم الذى – ٢
  . الخریطة ...................یوضح معانى الرموز الموجودة فى الخریطة یعرف بـ  المستطیل الذى – ٣
  ................... الخریطة یشیر إلى اتجاه الشمال وذیلھ یشیر إلى رأس السھم فى – ٤
  ...................  الشرق والغرب تعرف باسم الجھات الشمال والجنوب – ٥
  ................... الشمال واتجاه الغرب ھو اتجاه الذى یقع بین – ٦
  ................... لقارات تستخدم مقیاس رسمللدول وا الخرائط العامة – ٧
  ................... النسبة بین المسافة على الخریطة وما یقابلھا على مقیاس الرسم ھو – ٨
   

*************************************************************************** 
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

   )مربع –سھم  –دائرة  –عصا  (...................               الشمال دائما باستخدام  حدد اتجاهی – ١
   )ست –خمس  –أربع  –ثالث  ( .      جھات فرعیة................... الجھات األصلیة  یوجد بین – ٢
  . ..................یوجد بین الجنوب والشرق ھو  االتجاه الذى – ٣
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٩

   )الجنوب الغربى – الجنوب الشرقى –الشمال الغربى  –الشمال الشرقى  (                                                    
   )عامة –القارات  –المدن  –تفصیلیة  (................... الكبیر فى خرائط  یستخدم المقیاس – ٤
  ...................  و واأللوان فى مربع بالخریطة ھ توجد الرموز – ٥

   )موضوع الخریطة – مفتاح الخریطة –مقیاس الرسم  –عنوان الخریطة  (                                               
   )الجنوب –الشمال  –الغرب  –الشرق  (................... جمیع الجھات األصلیة إذا عرف اتجاه  یمكن معرفة – ٦
  ................... لمسافة على الخریطة وما یقابلھا على الطبیعة ھى ا النسبة بین – ٧

   )دلیل األلوان –مقیاس الرسم  – مفتاح الخریطة –اتجاه الشمال  (                                                             
   )غیر المعروفة –غیر الفرعیة  –الفرعیة  –األصلیة ( .........   الشرقى من الجھات  اتجاه الشمال – ٨
  ................... التى تقع بین جھة الشمال وجھة الغرب بـ  تسمى الجھة – ٩

   )الجنوب الشرقى –الغربى  الجنوب –الشمال الغربى  –الشرق الغربى  (                                                   
   )الجنوب الشرقى –الشرق  –الشمال الجنوبى  –الشمال  (.......          ............الفرعیة  من الجھات – ١٠
    ***************************************************************************  
     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

 . الصغیرة ال نحتاج مقیاس رسم لرسم الخرائط – ١
 . فرعیة توجد بین الجھات األربعة األصلیة أربع جھات – ٢
 .  بمعرفة اتجاه الشمال نستطیع تحدید باقى الجھات األصلیة – ٣
 .  فى الخریطة یشیر إلى الشرق حیث تشرق الشمس رأس السھم – ٤
 .  والرموز الموجودة بھا مفتاح الخریطة یوضح معانى األلوان – ٥
ً خرائط الدول والقارات  – ٦  .  تستخدم مقیاس رسم كبیرا
 .  یساعد مقیاس الرسم فى معرفة موضوع الخریطة وفھمھا – ٧
 .  األصلیة الجنوب الشرقى من الجھات – ٨
 . یمكن استخدام الرموز واأللوان معا فى الخریطة – ٩

*************************************************************************  
   : اآلتية تر املفهوم أو املصطلح املناسب للعباراأذك : ٤س  

  

  . إلیھ السھم الموجود فى أحد أركان الخریطة اتجاه یشیر – ١
  .   أحد جوانب الخریطة یضم الرموز واأللوان مستطیل یوجد فى – ٢
  .   المسافة على الخریطة وما یقابلھا على الطبیعة النسبة بین – ٣
  .  وما تحتویھ من بیاناتالخریطة  یدل على موضوع – ٤
  .   والجنوب والشرق والغرب اتجاھات الشمال – ٥
  . تقع بین الجھات األصلیة مثل الشمال الشرقى والشمال الغربى الجھات التى – ٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

**  
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١٠

                    الطبيعة فى بلدى                 : الوحدة الثانية                                                
١  
  موقع مصر وأهميته اجلغرافية والتارخيية – 

   :حتديد موقع مصر 
  

  .یتكون العالم من مجموعة من القارات تكون الیابس  ♣
   : مـصـر

          

  ) .          أوروبا  –إفریقیا  –آسیا : ( تتوسط ثالث قارات ھى  ♣
  .                         ریقیا تقع فى الركن الشمالى الشرقى من قارة أف ♣
  البحر األحمر فى الشرق :            تطل على بحرین من أھم بحار العالم  ♣

   .البحر المتوسط فى الشمال                                                                
   : القــــارات

      .داً من الدول داخلھا ھى مساحة واسعة من الیابس تضم عد:  الـقـارة ♣
                                    ) .أوروبا  –إفریقیا  –آسیا : ( قـارات الـعـالـم الـقـدیـم ♣
♣  ً    ) .أسترالیا  –أمریكا الجنوبیة  –أمریكا الشمالیة : (  الـقـارات الـمـكـتـشـفـة حـدیـثـا

*************************************************************************                            
  :   مب تفســـر:  س

ا بقارات العامل القديم ) أوروبا  –إفريقيا  –آسيا ( تسمى قارات ) ١( ً   ؟قدمي
  .ألن اإلنسان سكن فیھا وعمرھا منذ القدم حتى اكتشف باقى القارات : ج 

   ؟  مريكتني وأسرتالياالعامل اجلديد على قارات األ يطلق اسم) ٢(
ً : ج    .  ألنھا اكتشفت حدیثا وتم تعمیرھا بالسكان واستغاللھا اقتصادیا

  ؟      إفريقية تعترب مصر دولة )٣(
  .من قارة إفریقیا ىالشرق ىالركن الشمال ىألنھا تقع ف: ج 

*************************************************************************                            
  : األهمية اجلغرافية ملوقع مصر  

  

  .تقع مصر على بحرین من أھم بحار العالم ھما البحر األحمر فى الشرق والبحر المتوسط فى الشمال ) ١(
  ساعد على زیادة أھمیة موقع مصر الربط بین البحرین األحمر والمتوسط بواسطة قناة السویس التى تمر بھا) ٢(
  مئـات السفن المحملة بالسلع والبضائع والبترول لتنتقل من البحـر األحمـر وتتجـھ إلى قارة أوروبا عبر البحـر      

  .المتوسط والمحیط األطلنطى       
*************************************************************************    

  ـع مـصـر بـعـد حـفـر قـنـاة الـسـویـس ؟زیـادة أھـمـیـة مـوق: بـم تـفـسـر : س 
  .ألنھا ربطت بین البحر األحمر والبحر المتوسط : ج 

*************************************************  
   : األهمية التارخيية ملوقع مصر  
  

  : قـبـل حـفـر قـنـاة الـسـویـس كـانـت الـسـفـن تـضـطـر لـ
  یقیا قاطعة آالف الكیلومترات فى رحلة قد تستغرق الدوران حول قارة إفر) ١(

  ) .رأس الرجاء الصالح ( عدة شھور ویعرف ھذا الطریق باسم       
  التوقف فى میناء اإلسكندریة أو دمیاط لتفرغ حمولتھا ثم تنقل ھذه الحمولة ) ٢(
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١١

 

  على خلیج ) السویس حالیاً ( بعد ذلك بواسطة القوافل إلى میناء القلزم       
  .السویس لتحملھا السفن مرة أخرى لتستكمل رحلتھا      

*************************************************************************  
  طـمـع االسـتـعـمـار الـفـرنـسـى واالسـتـعـمـار اإلنـجـلـیـزى فـى الـسـیـطـرة : بـم تـفـسـر : س 

  عـلـى مـصـر  ؟
  .التى تمر عبر مصر  ةلى طرق التجاربھدف السیطرة ع: ج 

  .ى موقعھا خاصة بعد شق قناة السویس أھم طریق تجارة عالم الزدیاد أھمیة: أو      
*************************************************************************  

  ؟ سـویـسـال اةـنـر قـفـم حـتـم یــل:  وـــدث لـحـاذا یـم: س 
  .ستظل التجارة تستخدم طریق رأس الرجاء الصالح والدوران حول إفریقیاكانت : ج 

*************************************************************************  
  :   ما النتائج املرتتبة على:  س

  ؟ السويس شق قناة) ١(
  ازدھار التجارة وازدیاد لغرب، وأدت إلىربطت بین البحرین األحمر والمتوسط وقصرت المسافة بین الشرق وا: ج 
  . أھمیة موقع مصر     

   ؟ الفريد بني دول العامل موقع مصر )٢(
 .ألطماع الدول االستعماریة وخاصة فرنسا وإنجلترا للسیطرة علیھا تعرضت مصر: ج  

*************************************************************************  
   : حظات هامةمال    
  

  ) .٢ملیون كم ١٠( أوروبا  –) ٢ملیون كم ٤٠( آسیا  –)   ٢ملیون كم ٣٠( أفریقیا : مساحة قارات العالم  )١(  
  أقیم حدیثاً فى عھد الرئیس دمحم حسني مبارك بالتعاون مع الیابان: كوبري السالم المعلق فوق قناة السویس ) ٢(  
  .شمال وجنوب سیناء ویربط بین محافظات مصر ومحافظتى   

*************************************************************************  
           بنك األسئلة                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
 

  .فریقیامن قارة إ ..................الركن  تقع مصر في – ١
  .................. الشرق على البحر تطل مصر من جھة – ٢
  .................. قارات ھى إفریقیا وآسیا و تتوسط مصر ثالث – ٣
  .................. أسترالیا واألمریكتین اسم العالم یطلق على قارات – ٤
  .................. السویس بین البحرین األحمر و ربطت قناة – ٥
   .................. حفر قناة السویس تدور حول قارة كانت السفن قبل – ٦
   .................. لمیناء القلزم ھو االسم الحالي – ٧
   .................. تأتي من أوروبا وتفرغ حمولتھا في میناء اإلسكندریة أو كانت السفن – ٨
  .................. طماع الدولمصر بعد شق قناة السویس وتعرضت أل زادت أھمیة – ٩

 .................. لقناة السویس كان یعرف بطریق الطریق البدیل – ١٠
    

*************************************************************************** 
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

   )خمس قارات –أربع قارات  –ثالث قارات  –قارتین                     ( .................. ملتقى تقع مصر عند – ١
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١٢

 ..................قارة  تأتى من أوروبا وتدور حول إفریقیا للوصول إلى كانت السفن – ٢
   )أمریكا الجنوبیة –الشمالیة  یكاأمر –أسترالیا  –آسیا                                                                        ( 

   )أسترالیا –إفریقیا  –أوروبا  –آسیا                      ( .................. الركن الشمالي من قارة تقع مصر في – ٣
ً  كانت السفن – ٤   ) السویس – رشید –بورسعید  –دمیاط   ( ............. إلى تفرغ حمولتھا في اإلسكندریة ثم تنقل برا
  ) أسترالیا –إفریقیا  –أوروبا  –آسیا  ( .............                                   الجدید األمریكتین و یضم العالم – ٥
 )أكتوبر حرب –حفر قناة السویس  – ىبناء السد العال –شق ترعة السالم    ( ...... موقع مصر بعد زادت أھمیة – ٦
 )مصر –سوریا  –تونس  –لیبیا  ( ............. عالمیة تمر بموانئالتجارة ال كانت أھم طرق – ٧
  )المحیطات –الجزر –القارات  –الدول (           ............. العالم من مجموعة من یتكون یابس – ٨
ً ............. حالیا ھو میناء  میناء السویس – ٩   )القلزم –الروم  –عیذاب  –إیالت  (      .  قدیما

  )إفریقیا –أوروبا  –آسیا  –أسترالیا             ( ............. قارات العالم القدیم عدا اآلتي من – ١٠
  ) سیناء – رأس الرجاء الصالح –قناة كییل  –قناة بنما (     ........ عن قناة السویس ھو طریق الطریق البدیل – ١١
    ***************************************************************************  
     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  .السویس المسافة بین الشرق والغرب قصرت قناة – ١
ً  كانت السفن – ٢   .تفرغ حمولتھا في دمیاط ثم تنقل بالقطار إلى السویس قدیما
  .العالم موقع مصر یتوسط – ٣
  .مصر بعد شق قناة السویس موقع زادت أھمیة – ٤
  .التي اكتشفت حدیثا أوروبا من القارات – ٥
  .غرب قارة إفریقیا تقع مصر شمال – ٦
  .السویس بین البحرین األحمر واألبیض ربطت قناة – ٧
  .الرجاء الصالح أقصر مسافة من طریق قناة السویس طریق رأس – ٨
  .یج العربي عبر قناة السویسالبترول من أوروبا إلى الخل تتجھ ناقالت – ٩

  .القلزم قدیما على میناء بورسعید أطلق اسم – ١٠
  .تدور حول قارة إفریقیا للوصول إلى آسیا قبل حفر قناة السویس كانت السفن – ١١
  .أوروبا واألمریكتین اسم العالم الجدید لتقدمھما یطلق على – ١٢

   : اآلتية تباراأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للع : ٤س  
  

  

  .من الیابس فوق سطح األرض مساحات واسعة – ١
  .أطلق على قارات األمریكتین وأسترالیا االسم الذي – ٢
  .أطلق على قارات إفریقیا وآسیا وأوروبا االسم الذي – ٣
  .لقناة السویس وكان یدور حول إفریقیا الطریق البدیل – ٤
ً أطلق علیھا قدیم ىالمدینة الت  – ٥  اسم میناء القلزم ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

*************************************************************************  
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١٣

  احلدود اجلغرافية ملصر ) ٢(                                              
  

  لـكـل دولـة فـى الـعـالـم حـدود تـمـیـزھـا وتـفـصـلـھـا      
  ھـا وتـحـفـظعـن جـیـرانـ

         .  حـقـوقـھـا داخـل ھـذه الـحـدود        

  

       : أنواع احلدود  
            

  حدود بشرية) ٢(               حدود طبيعية) ١(         
ھى فواصل طبیعیة تفصل بین الدول  ♠
المسطحات المائیة  –الجبال ( مثل  ♠

ین الدولھى فواصل سیاسیة وضعھا اإلنسان ب ♠
     .حدود من صنع اإلنسان   ♠

  

  :حدود مصر   
  

  

                .فلسطین المحتلة :  حـد بـشـرى ♣            .البحر األحمر :  حـد طـبـیـعـى ♣  احلدود الشرقية 

ً  ٢٥تتفق مع خط طول ( لیبیا الدولة العربیة الشقیقة : حـد بـشـرى  ♣  احلدود الغربية    ) .شرقا

  .البحر المتوسط :  حـد طـبـیـعـى ♣  احلدود الشمالية  

ً  ٢٢تتفق مع دائرة عرض ( السودان الدولة العربیة الشقیقة : حـد بـشـرى  ♣  احلدود اجلنوبية   ) .شماال

    ***************************************************************************  
  :   مب تفســـر:  س  

تـظـھـر مـعـظـم الـحـدود الـعـربـیـة فـى شـكـل خـطـوط مـسـتـقـیـمـة ال تـعـتـمـد عـلـى ) ١(   
  ظـاھـرات طـبـیـعـیـة ؟

  .ألن ھذه الحدود حدود مصطنعة وضعھا االستعمار لتقسیم الوطن العربى : ج    
قـد وفـدت عـبـر شـبـھ جـزیـرة أغـلـب اإلغـارات االسـتـعـمـاریـة عـلـى مـصـر عـبـر الـتـاریـخ ) ٢(   

  سـیـنـاء ؟
  . ألن الحدود الطبیعیة ساعدت على حمایة مصر من األطماع االستعماریة من بقیة الجھات : ج    
  ؟ اـھـرانـیـر وجـصـن مـیـدود بـحـى الـلـع التـكـشـة المـلـق) ٣(  
  .ألن حدود مصر واضحة ومعترف بھا دولیا: ج   

  ؟ حـواض ـىعـیـبـد طـر حـصـلم ـىالـمـشـد الـحـال) ٤(   
  .تطل علیھ مصر ىالبحر المتوسط الذ ألنھ یسیر مع: ج     

*************************************************************************** 
  .) التتار  –الفرس  –الھكسوس : ( من الشعوب االستعماریة التى ھاجمت مصر :       ملحوظة هامة

  

  الظواهر الطبيعية الىت ساعدت فى نشأة وبناء احلضارة املصرية                         
  
  

   :ساعد نھر النیل ودلتاه وتربتھ الخصبة على :  نـھـر الـنـیـل) ١(  
  .  استقرار اإلنسان المصرى واشتغالھ بالزراعة ♣                       
                         .قرى والمدن ظھور ال ♣                       

  ربطا مصر بالعالم الخارجى من خالل أسطولھا :  الـبـحـران األحـمـر والمـتـوسـط) ٢(   
  ) . الصومال حالیاً ( بالد بونت ) ١: (الذى وصل إلى                                                
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١٤

 

  ) .بالد سوریا ولبنان حالیاً ( بالد الفینیقیین ) ٢(                                                                    
  .الغنیة بالموارد المعدنیة بمختلف أنواعھا  : الـصـحـراء المـصـریـة) ٣(  
  . قـوة وعـزیـمـة اإلنـسـان المـصـرى) ٤(  

    ***************************************************************************  
  :   مب تفســـر:  س  

       ؟ جتاريا ببالد بونت وبالد الفينيقيني ارتباط مصر )١(
  بونت وصل إلى بالد ىمن خالل أسطولھا الذ ىربط مصر بالعالم الخارج ىالمتوسط واألحمر ف البحران ةساھملم: ج 

   .والفینیقیین      
      ؟ املصرية القدمية نشأة احلضارة )٢(

  استقرار اإلنسان المصري واشتغالھ بالزراعة وظھور ىودلتاه والسھول الفیضیة للنھر ف نھر النیل ةساعدلم: ج 
 .التاریخ ىالقرى والمدن ونشأة دولة من أقدم الدول ف      

*************************************************************************  
           بنك األسئلة                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
 

  .تمیزھا وتفصلھا عن جیرانھا. .................العالم  لكل دولة في – ١
  .مصر. .................لیبیا  تقع دولة – ٢
 . ................. االحدود البحریة والجبلیة والنھریة حدودً  یطلق على – ٣
  .لمصر. .................المتوسط الحد  یعتبر البحر – ٤
 . ................. الشمالیة حدود طبیعیة وحدودھا الجنوبیة حدود مصر – ٥
  .شرقا. .................مع لیبیا مع خط طول  تمتد حدود مصر – ٦
 . ................. شماال مصر عن دولة  ٥٢٢عرض  تفصل دائرة – ٧
 . ................. التي وفدت على مصر جاءت عبر أغلب الغارات – ٨
 . ................. المصري القدیم إلى بالد بونت عن طریق البحر وصل األسطول – ٩

 . ................. مصر الشرقیة في البحر األحمر والحدود مع دولة تتمثل حدود – ١٠
 . ................. تقع جنوب مصر ھي دولة الدولة التي – ١١
   

*************************************************************************** 
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

ًا  ( .............  الدول عن بعضھا ونفصلھا عن جیرانھا نضع لكى نمیز – ١    )أسواًرا – دودًاح –موانع  –جدران
   )الحدود البحریة – األنھار –الجبال  –الحدود الفلكیة  (   ............. اآلتیة تمثل حدودًا طبیعیة ما عدا الظاھرات – ٢
 )  مصطنعة –ثابتة  –طبیعیة  –قویة (                  ............. الدول العربیة حدود معظم حدود – ٣
  )  طبیعیة وبشریة معا –بشریة  –ھندسیة  –طبیعیة (                            ............. یةالشرق تعد حدود مصر – ٤
    ............. الجنوبیة لمصر مع دولة السودان مع دائرة عرض تتفق الحدود – ٥

  )جنوباً  ٥٢٢ –شماالً  ٥٢٢ –وباً جن ٥١٢ –شماالً  ٥١٢(                                                                     
   )الفرس – الروم –التتار  –الھكسوس .........  (  ما عدا ىوفدت عبر سیناء اآلت ىاالستعماریة الت من اإلغارات – ٦
   )لیبیا –الشام  –الصومال  –السودان (                                            .حالیا............  ىقدیما ھ بالد بونت – ٧
    )بحریة –فلكیة  –نھریة  –جبلیة ............                           (  الشمالیة تعد حدودًا طبیعیة حدود مصر – ٨
  ) ى الشمال – ىالجنوب – ىالغرب – ىالشرق ىالشمال............             (  الركن ىبالنسبة لمصر ف تقع فلسطین – ٩

  )  روما –فینیقیا  –بابل  –بونت ............ (  قدیما مصر عبر البحر المتوسط ببالد ىالمصر ربط األسطول – ١٠
ا الذ ٥٢٥مصر الغربیة مع خط  تمتد حدود – ١١ ً    )لبنان –لیبیا  – السودان –فلسطین  ( ............ یفصلھا عن ىشرق
   )ھندسیة – بشریة –طبیعیة  –من صنع اإلنسان                    ( ............ والجبال واألنھار تعد حدودًا البحار – ١٢
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   ***************************************************************************  
     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  .الشمالیة من صنع اإلنسان حدود مصر – ١
  .ا عن جیرانھا وتحفظ حقوقھاالدول وتفصلھ تمیز الحدود – ٢
  .السودان شمال مصر تقع دولة – ٣
  .الغربیة حدود سیاسیة بشریة حدود مصر – ٤
  .الشمالیة لمصر حدودًا طبیعیة ثابتة تمثل الحدود – ٥
  .الدول العربیة تسیر مع ظاھرات طبیعیة ثابتة معظم حدود – ٦
  .ماریةالطبیعیة مصر من األطماع االستع حمت الحدود – ٧
  .االستعماریة عبر التاریخ وفدت عبر الحدود الغربیة أغلب اإلغارات – ٨
  .النیل في استقرار اإلنسان المصري وظھور أقدم دولة في التاریخ ساھم نھر – ٩

  .شماالً  ٥٣٢مصر الجنوبیة مع دائرة عرض  تتفق حدود – ١٠
  .والحدود مع السعودیة الشرقیة لمصر في كل من البحر األحمر تتمثل الحدود – ١١
  .المتوسط الحد الجنوبي لمصر یمثل البحر – ١٢
  .عدیدة على الحدود بین مصر وجیرانھا ھناك مشكالت – ١٣
  .االستعماریة التي وفدت عبر سیناء غارات الفرس من الغارات – ١٤
  .شرقا تابعة لمصر٥٢٥الواقعة شرق خط طول  األراضي – ١٥

*************************************************************************  
   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤س  

  

  

  .اإلنسان ال تلتزم بظاھرة طبیعیة حدود من صنع – ١
    .الحدود الجنوبیة لمصر مع السودان دائرة عرض تعد – ٢
   .جبال أو أنھار أو بحار حدود تسیر مع – ٣
  .الدول وتحفظ حقوقھا وتمیزھا عن غیرھا خطوط تفصل بین – ٤
   .اإلغارات االستعماریة إلى مصر وفدت عن طریقھا – ٥
  .الحد الغربى لمصر مع لیبیا خط طول یمثل – ٦

***************************************************************************  
  سطح مصر وتنوعه) ٣(                                                          

  

  :    ھـو شـكـل األرض بـمـا تـضـمـھ مـن:     السطح  
      ) .تالل  –ھضاب  –جبال ( مرتفعات  ♣                  
  ) .                              فیضیة  –ساحلیة ( سھول  ♣                  
  .                                            منخفضات  ♣                  

**********************************  
  یـتـمـیـز سـطـح مـصـر بـالـتـنـوع  ؟: بـم تـفـسـر : س 
  السھول : ألنھ یضم العدید من أشكال السطح مثل : ج 

  .  والمنخفضات  بوالجبال والھضا      
  

  مواصفاتــــــه                                                شكل السطح     
  .ولـھا قمة  عارتفشدیدة االأرض  ♣   اجلبل  

  .أرض مرتفعة ومتسعة ومستویة  ♣   اهلضبة  
  . متر  ١٠٠٠مرتفعات ذات قمم مدببة یقل ارتفاعھا عن  ♣ 
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ً ولـھا قمة  ♣   التل     .أرض مرتفعة قلیال

  سعة من األرض قلیلة االرتفاع مستویة أو شبھ مستویة تمتد بطول سواحل مساحة وا ♣   السهل الساحلى 
  .البحار والمحیطات     

  .أرض منخفضة تحت منسوب سطح البحر  ♣   السهل الفيضى  

  .مساحة من األرض تنخفض عما حولھا مثل منخفض القطارة  ♣   املنخفض 

*************************************************************************    

  أشكال السطح فى مصر                                                       
   ً     .جبل العوینات ) ٣.     (جبال شبھ جزیرة سیناء ) ٢.        (سلسلة جبال البحر األحمر ) ١(     املرتفعات :أوال
  

  .ھضبة مارمریكا ) ٢.                (یر ھضبة الجلف الكب) ١(     اهلضاب :ثانياً  
  

   السهول :ثالثاً   
  

  

  المطلة على البحرین األحمر والمتوسط وھى متسعة على البحر المتوسط :  الـسـھـول الـسـاحـلـیـة )١(
  وضیقة على  )٢(

  .البحر األحمر بسبب امتداد جبال البحر األحمر بطولھ                                
    ) .األراضى الممتدة بطول وادى النیل ودلتاه ( تمتد بطول نھر النیل :  الـسـھـول الـفـیـضـیـة) ٢(          

  

   املنخفضات: رابعاً   
  

     .ھى األراضى الواقعة تحت منسوب سطح البحر :  تـعـریـفـھـا         
   . )تحت منسوب سطح البحر متر  ١٣٠یزید عمقھ على ( منخفض القطارة :  أشـھـرھـا فـى مـصـر        

    ********************************************************************  
  :   مب تفســـر:  س  

   ؟     الفيضية تكون السهول )١(
 . بفعل إرسابات النھر: ج 

      ؟ الساحلية جبوار البحر األمحر ضيق السهول )٢(
  . مر بالقرب من البحرالبحر األح بسبب امتداد جبال: ج 

  ؟ مشال مصر ىالساحل اتساع السهل) ٣(
  . بالقرب من البحر لعدم وجود جبال: ج 

*************************************************************************  
  

  : معلومات وأنشطة إثرائية
  

  یزید ارتفاعھا على) بھ جزیرة سیناء فى القسم الجنوبى لش(  أعلى قمة فى مصر :  جبل سانت كاترين) ١(
  .متراً عن منسوب سطح األرض  ٢٥٠٠                                    

  . متراً تحت منسوب سطح البحر  ١٣٠أقل األجزاء انخفاضاً یزید عمقھ على :  منخفض القطارة) ٢(
*************************************************************************  
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           بنك األسئلة                                                               

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
  

    ....................      المرتفعات مثل الجبال والتالل و شكل األرض یضم – ١
 ................... إما سھول ساحلیة أو سھول األرض السھلیة – ٢
 ................... األرض المرتفعة ولھا الجبل ھو – ٣
  .بإرساباتھ ...................ھو الذي كونھ  السھل الفیضي – ٤
 ................... ھو األراضي المنخفضة بجوار السھل الساحلي – ٥
  .جنوب غربھا................... من الھضاب منھا ھضبة  تضم مصر سلسلة – ٦
  .مصر...................  ىجزیرة سیناء ف تقع جبال شبھ – ٧
   ................... الساحلیة لمصر المطلة على البحر المتوسط بـ تتمیز السھول – ٨

    
*************************************************************************** 

   : لقوسنياخرت اإلجابة الصحيحة مما بني ا : ٢س  
  

 ) التل –الھضبة  –السھل  –الدلتا  ( .................. ىاالرتفاع ولھا قمة ھ األرض القلیلة  – ١
 ) المقطم –سیناء  –البحر األحمر  –الجلف الكبیر (                   .................. جبال توجد شرق مصر  – ٢
 )ى الغرب – ىالشمال – ىالشرق ىالجنوب – ىالغرب ىالجنوب( .  من مصر ............الركن  ىالعوینات ف یقع جبل  – ٣
  )الفیوم –الخارجة  –القطارة  –سیوة ( ..................  مصر انخفاضا تحت سطح البحر أكثر أراضي – ٤
 )وب مصرجن – شمال الصحراء الغربیة –شمال الصحراء الشرقیة  –شمال سیناء   ( ...... مارمریكا تقع ھضبة – ٥
  )الواحات –األودیة  –الجبال  –السھول الفیضیة ( ..................   بالصحراء الغربیة تنتشر – ٦
  ) األحواض –الجبال  –السھول الساحلیة  –السھول الفیضیة (        .................. النیل تمتد بطول نھر  – ٧
  ) السھول – الجبال –التالل  –الھضاب ( .................. المرتفعة وسطحھا مستو أو شبھ مستو األرض  – ٨
 ) الصحراء الغربیة – جبال سیناء –جبال البحر األحمر  –والدلتا  ىالواد( ....   ساحل البحر األحمر تمتد بطول  – ٩

  ) سانت كاترین –حماطة  –الشایب  –العوینات (    ......... مصر ھو جبل أعلى جبال – ١٠
   ***************************************************************************  

     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  .كاترین أحد القمم الجبلیة بالصحراء الغربیة یعد جبل سانت – ١
  .السھول بأنواعھا والھضاب والجبال والمنخفضات یضم سطح مصر – ٢
  .ھو الذي یتكون على جانبي النھر بإرساباتھ الساحلي السھل – ٣
  .یقع أقصى جنوب شرق الصحراء الغربیة جبل العوینات – ٤
  .الساحلیة بجوار البحر األحمر بقلة االتساع تتمیز السھول – ٥
  .مصر یتمثل فى الوادي والدلتا ىف ىالسھل الفیض – ٦
  .وى البحرعما حولھ من یابس وعن مست ینخفض القطارة – ٧
  .الصحراء الغربیة ىالجلف الكبیر ومارمریكا ف تقع ھضبة – ٨
  .مصر ھو جبل العوینات أعلى أجزاء – ٩
  
  
  
  
  
  
  



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

١٨

   :)  ب (ما يناسب عبارات اموعة )  أ (اخرت من اموعة  : ٤س  
 ) ب ( ) أ (

  الجبل – ١
  التل – ٢
  الھضبة – ٣
  ىالسھل الفیض – ٤
     المنخفض – ٥

  . أرض منخفضة بجوار البحار – أ 
  . أرض منخفضة كونھا النھر بإرساباتھ –ب 
  . ینخفض عما حولھ وأحیانا تحت سطح البحر –ـ ج 
  . أرض مرتفعة سطحھا مستو أو شبھ مستو – د 
  . أرض مرتفعة ولھا قمة – ھـ 
 . قلیلة االرتفاع لھا قمةأرض  – و 

***************************************************************************  
  السكان فى بلدى : الوحدة الثالثة                                                 

  منو السكان فى مصر  ) ١(                                                                    
  : التعداد السكانى  

  . ھو العملیة التى تھدف إلى حصر كل السكان وتعرف أعدادھم فى وقت وزمن محدد :  تعريفه       

   :من خاللھ نستطیع أن :  فائدته /أهميته       
  .     نحدد احتیاجاتنا من المدارس فى جمیع مراحلھا ) ١(     
  .احتیاجاتنا من األراضى الزراعیة والمصانع  نحدد) ٢(     
  .                             نحدد احتیاجاتنا من الخدمات ) ٣(     
  . نتنبأ بأعداد السكان التى سیصل إلیھا بلدنا فى المستقبل ) ٤(     
      ****************************************  
   : مالحظات هامة        

  
  

  .مصر من أوائل الدول التى نفذت نظام التعدادات السكانیة فى العصر الحدیث ) ١(     
  .م  ١٨٨٢أجرى أول تعداد فى مصر فى عام ) ٢(     
  .سنوات  ١٠تقوم مصر بعمل تعداد لسكانھا مرة كل ) ٣(     
  .  ملیون نسمة  ٦٠نحو  ١٩٩٦بلغ عدد سكان مصر حسب تعداد ) ٤(     
   .ھى ارتفاع نسبة الموالید وانخفاض نسبة الوفیات :  أو  ھى الفرق بین الموالید والوفیات:  لطبیعیةالزیادة ا )٥(    

  

    ***************************************************************************  
  :   مب تفســـر:  س     

        ى املستقبل ؟تفيدنا التعدادات املختلفة فى التنبؤ بأعداد السكان ف) ١(
  .   من أجل التخطیط لھذا المستقبل تخطیطاً سلیماً : ج 

        ؟ مصر ىالسكان سريع ف معدل منو/ تعترب مصر من الدول الىت تتميز بارتفاع نسبة منو السكان ؟ ) ٢(
  .    الرتفاع نسبة الموالید وانخفاض نسبة الوفیات : ج 

       صر من حمافظة إىل أخرى ؟خيتلف نسبة النمو السكانى فى م) ٣(
  .   بسبب الزیادة الطبیعیة والھجرة : ج 

  أهمية قيام الدول بالتعداد ؟) ٤(
  الزراعیة واحتیاجات السكان من الخدمات ىوالمصانع واألراض لمعرفة احتیاجات البالد من المدارس والغذاء: ج 
  .خطیط للمستقبلالمستقبل والت ىبعدد السكان ف المختلفة وكذلك التنبؤ     

*************************************************************************  



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

١٩

 

    الـهـجـرة                                                                  

  .ھى انتقال األفراد من مكان إلى آخر :  تعريفها    

   .ى انتقال األفراد من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة ھ:  ھـجـرة داخـلـیـة) ١( : أنواعها    
  .  ھى انتقال األفراد من دولة إلى أخرى :  ھـجـرة خـارجـیـة) ٢(         

  ) .أسباب اقتصادیة ( البحث عن فرص عمل أفضل ) ١:  ( أسباب اهلجرة الداخلية     
    .التعلیم  )٣(

  
     

  احملافظات الطاردة للسكان               ذبة للسكان احملافظات اجلا           وجه املقارنة  
  ھى المحافظات المستقبلة للسكان من    التعريف 

  .مناطق أخرى  
  .ھى المحافظات التى یخرج منھا سكانھا  

  .بعض محافظات الصعید  –محافظات الحدود    .اإلسكندریة  –القاھرة    أمثلة 

   ***************************************************************************  
  :   مب تفســـر:  س 

  تعترب حمافظات احلدود املصرية من احملافظات الطاردة للسكان ؟) ١(
   .بسبب ظروفھا المناخیة والصحراویة القاسیة وقلة الخدمات وفرص العمل : ج 

 األفراد من حمافظة إىل أخرى ة بعضهجر/  يضطر سكان أى مكان إىل اهلجرة منه إىل أماكن أخرى ؟) ٢(
  ؟

   .للبحث عن فرص عمل أفضل و للتعلیم : ج 
  تهدف مصر إىل إعادة توزيع السكان بني احملافظات املصرية ؟) ٣(

   .لالستفادة من موارد ھذه المحافظات : ج 
  للسكان ؟ تسعى الدولة إىل حتسني ظروف املعيشة فى احملافظات الطاردة لكى تصبح حمافظات جاذبة) ٤(

  . لتخفیف العبء عن المحافظات الجاذبة ، وإلعادة توزیع السكان فى مصر بشكل یسمح باالستفادة بكل مواردھا : ج 
  دراسة الدولة أسباب اهلجرة الداخلية ؟) ٥(

  إعادة توزیع السكان بصورة لعالج أسباب الطرد وتخفیف العبء عن المحافظات الجاذبة للسكان، والعمل على: ج 
   . تسمح باالستفادة بكل مواردھا     
  ؟ حمافظات مصر ىالسكان ف اختالف منو) ٦(

     وھى المحافظات الجاذبة للسكان ھناك محافظات ینمو سكانھا سریعا بسبب الزیادة الطبیعیة وانتقال األفراد إلیھا: ج 
 . وھى المحافظات الطاردة للسكان إلى محافظات أخرى وھناك محافظات ینمو سكانھا بمعدل أقل لخروج أبنائھا     

*************************************************************************  
           بنك األسئلة                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
  

 .ملیون نسمة.. ..............السكان حوالي بلغ عدد  ٢٠٠٦لمصر عام  آخر تعداد – ١
 .. ..............بإجراء التعداد السكاني مرة كل تقوم مصر – ٢
 .. .............. أجرى في مصر كان في عام أول تعداد – ٣



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٢٠

 .. .............. الزیادة السكانیة بسبب آخر غیر الزیادة الطبیعیة وھو قد تحدث – ٤
 .. .............. تستقبل المھاجرین من مناطق أخرى تسمى المحافظات التي المحافظات – ٥
 .. .............. الحدود وبعض محافظات الصعید تعتبر محافظات محافظات – ٦
 .. .............. بحصر سكانھا من حیث أعدادھم وتركیبھم حسب السن والنوع ھو قیام الدولة – ٧

    
*************************************************************************** 

   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  
  

 ) كل ما سبق –الخدمات  –المصانع  –المدارس ( .. .............. معرفة احتیاجات البالد من ىف یفید التعداد – ١
    )سنة ٢٠ –سنة  ١٥ –سنوات  ١٠ –سنوات  ٥( .. .............. مرة كل ىبإجراء التعداد السكان تقوم مصر – ٢
  .. ........................... سكاني لمصر كان مع أول تعداد – ٣

  )ثورة یولیو – حكم دمحم علي – ىاالحتالل البریطان –الحملة الفرنسیة (                                                     
 .. .............. ىم حوال١٨٨٢ي أول تعداد لھا عام مصر ف كان عدد سكان – ٤

ًا ١٧ –مالیین  ١٠ –مالیین  ٧(                                                         )ملیونًا٢٠ – ملیون
 ) لتعلیما – الزیادة الطبیعیة –الزیادة غیر الطبیعیة  –الھجرة ( .. .......... لزیادة سكان مصر ھو ىالسبب الرئیس – ٥
 )اإلسكندریة –بورسعید  –القاھرة  –الجدید  ىالواد ( .. .............. الطاردة للسكان من المحافظات – ٦
  
  )االجتماعیة –االقتصادیة  –الثقافیة  –السیاسیة   (.. .............. الھجرة داخل مصر األسباب من أھم أسباب – ٧
 )م ٢٠٠٦ –م  ٢٠٠٤ –م ٢٠٠٢ –م  ٢٠٠٠(  .. .............. عام للسكان تم إجراؤه في مصر آخر تعداد – ٨
  )أسیوط –سوھاج  –اإلسكندریة  –مطروح   (.. .............. الجاذبة للسكان من المحافظات – ٩

  .. ................... الموالید عن الوفیات تعتبر زیادة – ١٠
 ) كارثة طبیعیة – طبیعیة زیادة غیر –زیادة طبیعیة  –كثافة سكانیة (                                                        

   ) الھجرة –الحروب  –زیادة الوفیات  –زیادة الموالید   (.. .............. الطبیعیة تكون نتیجة الزیادة غیر – ١١
*************************************************************************  

     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  .بإجراء التعداد مرة كل خمس سنوات تقوم مصر – ١
  .كل المعلومات عن السكان من حیث العدد والسن والنوع والمھنة یشمل التعداد – ٢
  .المحافظات الطاردة للسكان القاھرة من  – ٣
  .ادة عدد السكان في المحافظات المستقبلةالداخلیة إلى زی الھجرة ىتؤد – ٤
  .الحدود من المحافظات الجاذبة للسكان تعد محافظات – ٥
  .عرفت نظام التعداد ىالدول الت مصر من أقدم – ٦
  .المحافظات ىباق ىالقاھرة أعلى من معدل النمو ف ىف ىالسكان معدل النمو – ٧
  .االستعداد للمستقبلمعرفة احتیاجات الحاضر و ىف یفید التعداد – ٨
  .أحد أسباب الھجرة بین محافظات مصر السفر للتعلیم – ٩

  .الھجرة داخل مصر غرض البحث عن عمل من أھم أسباب – ١٠
*************************************************************************  

   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤س  
  

  

  .األفراد من دولة إلى أخرى انتقال – ١
  .نسبة الموالید ونسبة الوفیات الفرق بین – ٢
  .للتعرف على أعدادھم وتركیبھم حسب السن والنوع والمھنة حصر السكان – ٣
  .القادمین إلیھا من محافظات أخرى محافظة تستقبل – ٤
  .حث عن عمل أو للتعلیمأبناؤھا إلى المحافظات األخرى للب محافظة یخرج – ٥
  .من التعداد تقوم بھا مصر سنویا لحساب الزیادة السكانیة عملیة أقل دقة – ٦
  .األفراد من مكان إلى آخر لفترة زمنیة محددة انتقال – ٧



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٢١

  .األفراد من محافظة إلى أخرى للبحث عن عمل أو التعلیم داخل الدولة انتقال – ٨
*************************************************************************  

  
   توزيع السكان على خريطة مصر) ٢(                                       

  

  الـسـكـان                                             املـنـطـقـة     
  .مناطق خالیة أو شبھ خالیة من السكان    الصحارى 

  .یندر بھا السكان    الجبال 
ً بالسكان    وادى النیل ودلتاه    .أكثر مناطق مصر ازدحاما
  توجد أعداد متوسطة من السكان على السواحل المصریة سواء على البحر المتوسط    السواحل المصریة

  .أو البحر األحمر  
    ***************************************************************************  

   : ملحوظة هامة       
  

  

  : یـزداد عـدد الـسـكـان فـى المـنـاطـق
  ) .میاه جوفیة  –أنھار  –أمطار ( الغنیة بالمیاه ) ١(
  .المعتدلة المناخ وسواحل البحار والمحیطات ) ٢(
  ) .ینتشر بھا النشاط التعدینى الصناعى ( الغنیة بالثروة المعدنیة ) ٣(

  : داد عـدد الـسـكـان فـى المـنـاطـق الـغـنـیـة بـیـز:  أى           
                                                                                        

  ) .   المـعـادن –األرض الـخـصـبـة  –المـیـاه (  
****************************************************************************  

  :   مب تفســـر:  س     

  زيادة أعداد السكان فى املناطق الصناعية ؟) ١( 
  . بسبب انتشار النشاط الصناعى وتوافر الخدمات وفرص العمل : ج 

  اخنفاض أعداد السكان  فى املناطق الرعوية ؟) ٢(
  . بسبب الظروف الصحراویة القاسیة وقلة المیاه والتنقل المستمر : ج 

   دة أعداد السكان فى املناطق الغنية مبوارد املياه ؟زيا) ٣(
  . بسبب قیام الزراعة : ج 

  زيادة أعداد السكان فى وادى النيل ودلتاه  ؟) ٤(
  .لتوافر المیاه واألرض الخصبة الصالحة للزراعة : ج 

  قلة أعداد السكان فى املناطق احلارة ؟) ٥(
  .السكان لدرجة الحرارة المرتفعة   بسبب الظروف المناخیة القاسیة وعدم تحمل: ج 

  شبه جزيرة سيناء من املناطق اجلاذبة للسكان فى مصر ؟) ٦(
  .ألنھا غنیة بالثروة المعدنیة وینتشر بھا النشاط التعدینى والصناعى والمشاریع الحدیثة وسواحلھا الجمیلة : ج 

  ناء الواحات ؟ندرة السكان أو اختفاءهم  فى الصحراء الغربية والشرقية باستث) ٧(
  بسبب انتشار الجبال والظروف الصحراویة الصعبة : ج 



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٢٢

 

  زيادة أعداد السكان على سواحل البحر األمحر والبحر املتوسط ؟) ٨(
  . الشتویة  وسقوط بعض األمطار بسبب اعتدال المناخ: ج 
  
  ؟ شرق مصر قلة السكان) ٩(

   .لوجود الجبال ووعورة السطح: ج 
  ؟ الصحراء الغربية ىف السكان جتمع بعض) ١٠(

  .الجوفیة في الواحات لوجود المیاه: ج 
  ؟   السكان غرب مصر قلة أعداد) ١١(

   . المیاه حیث تشغل الصحراء الغربیة معظم األجزاء الغربیة من مصر لندرة موارد: ج 
  ؟  السكان فى مصر اختالف توزيع) ١٢(

 .الصحارى ىویقلون فوق الجبال، ویندرون ف دلتا،وال ىالواد ىالختالف السطح، حیث یزدحم السكان ف: ج 
*************************************************************************  

           بنك األسئلة                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
  

 .. .............. ارى وكذلك فوقفي الصح یندر السكان – ١
 .. .............. مصر ازدحاما بالسكان ھي أكثر مناطق – ٢
 .. .............. السكان في الصحراء الغربیة داخل یتجمع بعض – ٣
 .. .............. الستخراج المعادن مثل بعض مناطق یتجمع السكان – ٤
 .. .............. والبحر المتوسط بأعدادفي سواحل البحر األحمر  یتجمع السكان – ٥

    
*************************************************************************** 

   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  
  

   ) الھضاب –ارى الصح –الجبال  –السھول                          (.. .............. مناطق یفضل السكان – ١
  ) الواحات –جبال البحر األحمر  –الدلتا  –وادى النیل (                   .. .............. نادرة السكان من المناطق – ٢
  ) كل ما سبق –الزراعة  –التربة الخصبة  – ىمیاه الر(   ................ الوادي والدلتا لوجود ىف یتجمع السكان – ٣
  ) الصحراء الغربیة –البحر األحمر  –الدلتا  –سیناء  (       .. .............. مصر ازدحاما بالسكان طقأكثر منا – ٤
  ) الواحات –الدلتا  – ىالواد –سیناء  (.. .............. ىلوجود الثروة المعدنیة ف یتجمع السكان – ٥
  .. .............. ساحل البحر المتوسط بسبب ىف یكثر السكان – ٦

 ) الجبال –المناخ  اعتدال –المیاه الجوفیة  –وجود الغابات  (                                                                      
  ................ قلیلة من السكان فى الصحراء الغربیة لوجود توجد أعداد – ٧ 

 ) المیاه الجوفیة – البحار –األنھار  –األمطار                                                  (                        
  ) التعلیم – ىالنبات الطبیع –كمیة األمطار  –السطح  (.. .............. السكان فى مصر باختالف یتأثر توزیع – ٨

*************************************************************************  
     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  .في الواحات لوجود األمطار الغزیرة تجمع السكان  – ١
  .في كل أجزاء مصر بصورة متساویة یتوزع السكان – ٢
  .السطح في توزیع السكان یؤثر اختالف – ٣
  .غرب مصر لوجود الجبال تنخفض الكثافة – ٤
  .ر مناطق مصر ازدحاما بالسكانوالدلتا أكث الوادي – ٥
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٢٣

  .السكان في المناطق الغنیة بالماء العذب یزداد عدد – ٦
  .في سیناء في مناطق الثروة المعدنیة یتجمع السكان – ٧
  .قلیلة من السكان في الصحراء الشرقیة لوجود الواحات توجد أعداد – ٨
  
  
   :)  ب (موعة ما يناسب عبارات ا)  أ (اخرت من اموعة  : ٤س  
 )ب (  )أ (  

   الوادي والدلتا – ١       
  سیناء – ٢      
     الصحراء الغربیة – ٣      
  ساحل البحر المتوسط – ٤      
      جبال البحر األحمر – ٥      

 

  .یندر بھا السكان لوعورة السطح  –أ         
  .یتجمع بھ السكان العتدال المناخ  –ب      
  .ندر السكان لوجود الغاباتی –جـ      

  .یتجمع بھا السكان حیث الثروة المعدنیة  –د       
  .یعدان أكثر مناطق مصر سكاناً  –ھـ      

 . یتركز السكان داخلھا في الواحات –و       
*************************************************************************  

  كثافة السكان فى مصر ) ٣(                                                        
  : الكثافة السكانية       

   .ھى قسمة عدد السكان على جملة المساحة :   تعريفها     

  :ملیون نسمة و مساحة مصر ملیون كیلومتر مربع فإن  ٧٨.٧إذا كان عدد سكان مصر :   مـثـال     
    . نسمة فى الكیلو متر المربع ٧٨.٧=  ١٠٠٠٠٠٠÷  ٧٨.٧٠٠٠٠٠=  كثافة السكان              

   ***************************************************************************  
   : مالحظات هامة        
  

  

  : تختلف كثافة السكان من مكان آلخر تبعاً الختالف طبیعة سطح األرض حیث ) ١(
  .فى الصحارى والجبال :  یـقـلـون ♣       
     .فى السھول واألودیة :  یـكـثـرون ♣       

   .تمتد معظم مساحتھا داخل الصحراء الغربیة ولكنھا تمتد أیضاً على ساحل البحر المتوسط :  مـحـافـظـة مـطـروح )٢(
  . تضم جبال البحر األحمر وتمتد أیضاً بطول ساحلھ:  مـحـافـظـة الـبـحـر األحـمـر )٣(
     : مـحـافـظـة كـفـر الـشـیـخ )٤(

  .                    تقع على فرع رشید وساحل البحر المتوسط   ♣      
  .  ملیون نسمة  ٢.٧:  عدد سكانھا ♣       
  .خصبة وبھا میاه عذبة وال یوجد بھا جبال :  أرضھا ♣       

****************************************************************************  
  :   مب تفســـر:  س     

  ؟ والدلتا ىالواد ىالكثافة ف ارتفاع) ١(
 .الزراعة بسبب ازدحام السكان لوجود نھر النیل والتربة الخصبة وقیام: ج 

  ؟        مصر ىالكثافة العامة على توزيع السكان ف ال تدل )٢(
  ،  ٢النسمات في كم حین ھناك مناطق تصل الكثافة إلى آالف ىف  ٢كم ىنسمة ف ٧٥العامة منخفضة  ألن الكثافة: ج 

   .كذلك ھناك مناطق نادرة السكان     
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٢٤

 

   ؟      حمافظة الوادي اجلديد فىالكثافة  اخنفاض )٣(
   .وقلة السكان لقلة موارد المیاه التساع المساحة: ج 

  ؟  جداً واإلسكندرية من احملافظات املرتفعة الكثافة  القاهرة )٤(
   ، األخرى آالف المھاجرین من المحافظات ىالمحافظات الجاذبة للسكان لتوافر فرص العمل بھما یأت ألنھا من: ج  

  .ولقیام الصناعة والتجارة وتركز الخدمات       
****************************************************************************  

           بنك األسئلة                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
  

   .ملیون نسمة.. .............. ىم بحوال٢٠٠٨مصر عام  قدر عدد سكان – ١
 .. .............. العامة للسكان ھي جملة السكان على جملة الكثافة – ٢
 .. .............. و.. .............. ىھي التي تقع ف مصر كثافة أعلى محافظات – ٣
 .. .............. الكثافة الفعلیة تحذف المناطق عند حساب – ٤
 .. .............. ىم حوال٢٠٠٨العامة لمصر أو الحسابیة عام  الكثافة – ٥

    
*************************************************************************** 

   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  
  

  .. .............. م بحوالى٢٠٠٨العامة لمصر عام  قدرت الكثافة – ١
       )  ٢كم نسمة١٧٥٠ –٢كم نسمة ٧٥٠ –٢كمنسمة  ٧٥(                                                                     

   )بورسعید –سیناء  –البحر األحمر  –الجدید  ىالواد  (.. .............. افظات مصر كثافةمح تعد من أعلى – ٢
   ) الجیزة –مطروح  –اإلسكندریة  –القاھرة            (.. .............. محافظة ىف تنخفض الكثافة – ٣
 .. .............. الفعلیة تحذف المناطق لحساب الكثافة – ٤

  )غیر المأھولة بالسكان –الحرارة  المعتدلة –المزدحمة بالسكان  –المأھولة بالسكان                               ( 
   )القاھرة –سیناء  –أسیوط  –القلیوبیة              (.. .............. مرتفعة الكثافة عدا ھذه المحافظات – ٥
    )م٢٠٠٨ –م ٢٠٠٧ –م ٢٠٠٦ –م  ٢٠٠٥( .. .............. ملیون نسمة عام ٧٥ مصر بـ قدر عدد سكان – ٦
 .. .............. ىالسكان على المساحة الكلیة ھ قسمة عدد – ٧

    )ىالنمو السكان – التعداد –الكثافة الفعلیة  –الكثافة العامة                                                                (
*************************************************************************  

     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  .كثافة السكان في مصر یتساوى توزیع – ١
  .الكیلو متر المربع ىالعامة لمصر عدة آالف ف تصل الكثافة – ٢
  .محافظات الحدود التساع المساحة ىف تنخفض الكثافة – ٣
  .من أعلى محافظات مصر كثافة تعد القاھرة – ٤
  .والدلتا بانخفاض الكثافة ىالواد تتمیز مناطق – ٥
  .الفعلیة بقسمة عدد السكان على المساحة الكلیة تحسب الكثافة – ٦
  .الكثافة السكانیة ىالسطح ف یؤثر اختالف – ٧
  .ملیون نسمة ٨٥ ىم بحوال٢٠٠٨مصر عام  قدر عدد سكان – ٨
   ویندر السكان غرب مصر تنخفض الكثافة – ٩

  .إلى جذب السكان وارتفاع الكثافة ىالطبیعیة یؤد تنوع الموارد – ١٠
  .مصر ىالتعرف على توزیع السكان ف ىالعامة ف تفید الكثافة – ١١
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٢٥

   : اآلتية توم أو املصطلح املناسب للعباراأذكر املفه : ٤س  
  

  

  .الذین یعیشون فوق وحدة مساحة من األرض عدد السكان – ١
  .السكان على المساحة الكلیة ناتج قسمة عدد – ٢
   .السكان على المساحة بعد حذف المناطق غیر المأھولة بالسكان ناتج قسمة عدد – ٣
  
  
 

  

  نشأة احلضارة املصرية القدمية  :الوحدة الرابعة                                        
  معلومات تارخيية  :درس متهيدى                                                 

   

   : اإلنسان قبل معرفة الكتابة        
  مـن أیـن نـعـرف أخـبـار الـذیـن عـاشـوا قـبـل مـعـرفـة لـإلنـسـان : س 

  بـة ؟لـلـكـتـا
  .من خالل ما تركوه من آثار : ج 

 **********************************************************  
  :  قسم املؤرخون تاريخ اإلنسانية إىل

  ھى الفترة الزمنیة التى عاش بھا اإلنسان:  خعـصـور مـا قـبـل الـتـاریـ )١(
  .قبل معرفة الكتابة   )٢(

  .دأ عندما توصل اإلنسان إلى معرفة الكتابة تب:  الـعـصـور الـتـاریـخـیـة) ٢(
***************************************************************************  

  عصور ما قبل التاريخ                                                          
  

  : العصر احلجرى القديم) ١(   
  

  دوات التى استخدمھا اإلنسان من الحجر فى ھذا العصر كانت األ     
  .واستخدم الحجر كما ھو أو حاول نحتھ ببساطة      

  

  .ھو إزالة بعض األجزاء من الحجر :         النحت    
    

   ***************************************************************************  
   : العصر احلجرى احلديث) ٢( 
  

  فى ھذا العصر كانت األدوات التى استخدمھا اإلنسان من الحجر        
  .ولكن تعلم نحت الحجارة بدقة وطوعھا حسب استخداماتھ        

    ***************************************************************************  
   :عصر املعادن ) ٣( 
  

   :عصر الربونز )أ (  
  

  ) قصدیر + نحاس ( العصر صنع اإلنسان أدواتھ من معدن البرونز فى ھذا      
  .مما جعل األدوات أكثر صالبة      
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٢٦

  :عصر احلديد ) ب ( 
  

  . فى ھذا العصر صنع اإلنسان أدواتھ من الحدید      
    ***************************************************************************  

  معرفة اإلنسان للكتابة                                                   
   

  للمصريني القدماء فضل كبري على اإلنسانية ؟    :  مب تفسر : س 
  ألنھم أسھموا فى التوصل إلى الكتابة الھیروغلیفیة واستخدموھا فى : ج 

         .تسجیل مظاھر حیاتھم       

   : مراحل تطور الكتابة 
  

  

  ) .المناسبات المختلفة  – حاألفرا –طیور  –حیوانات  –إنسان ( الصور ) ١(  
  ) . اللغة الھیروغلیفیة ( الحروف الھجائیة ) ٢(  

**************************************************  
   : مالحظات هامة   

  
  

  وأخبارھم وما وصلوا إلیھم من تقدم فى  ساعدت الكتابة الھیروغلیفیة المصریین القدماء على تسجیل أحداثھم) ١(  
  )    األدب  –الكیمیاء  –الفلك  –الھندسة  –العلوم  –الطب ( مختلف المجاالت         

  .  تطورت الكتابة الھیروغلیفیة إلى الكتابة الھیراطیقیة ثم إلى الكتابة الدیموطیقیة ) ٢(  
  .لھیروغلیفیة ومن ثم معرفة تاریخ مصر القدیم ساعد اكتشاف حجر رشید على فك رموز الكتابة ا) ٣(  
  ھى الكتابة التى عبر بھا المصرى القدیم عن أفكاره بواسطة الصور وسجل بھا:  الـكـتـابـة الـھـیـروغـلـیـفـیـة )٤(  

  .نصوص الدینیة أخباره على جدران المعابد واللوحات الحجریة والخشبیة وال                                               
  :یوجد في المتحف البریطاني و یشتمل على : حجر رشید) ٥(  

  سطرا بالكتابة اإلغریقیة ٤٥–سطرا بالكتابة الدیموطیقیة   ٣٢  –سطرا بالكتابة الھیروغلیفیة  ١٤[    
  ) ] .الیونانیة القدیمة (     

****************************************************************************  
  استقرار اإلنسان املصرى فى الوادى) ١(                                             

   

   : حياة التنقل والرتحال  
   : كـان اإلنـسـان فـى الـعـصـور الـقـدیـمـة      

  ) .حیاة غیر مستقرة ( یعیش فوق الھضاب وال یستقر فى مكان واحد ) ١(    
  دائم التنقل والترحال للبحث عن الغذاء وصید الحیوانات ویأوى إلى الكھوف) ٢(    

  ) .حیاة مملوءة بالخوف والقلق (         
  

  .ھو فجوة داخل الجبل استخدمھا اإلنسان قدیماً لینام فیھ         : الـكـهـف  
  

****************************************************************************  
  :   مب تفســـر:  س  

  كان اإلنسان فى العصور القدمية دائم التنقل والرتحال ؟) ١( 
  . للبحث عن الغذاء وصید الحیوانات لالنتفاع بھا : ج 

  كان اإلنسان فى العصور القدمية يصيد احليوانات ؟) ) ٢(
  . لالنتفاع بھا : ج 
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٢٧

  جلأ املصرى القديم إىل الكهوف ؟) ٣(
  .ام فیھا ویحتمى بھا من برودة اللیل وحرارة الشمس ومن الحیوانات المفترسة لین: ج 

***************************************************************************  
  : حياة االستقرار 
  

  فیھا وال ماء عندما قل سقوط المطر وساد الجفاف واختفت النباتات وتحولت الھضاب إلى صحراء جرداء ال زرع) ١(
  .اضطر اإلنسان والحیوان إلى ھجرة الھضاب والنزول إلى وادى النیل بحثاً عن الماء والغذاء       

  فى وادى النیل عرف اإلنسان المصرى الزراعة واستأنس الحیوان وبدأ فى بناء المساكن من الطین وغطى سقفھا) ٢(
  .بالبوص ثم من الطین اللبن       

  : ملدننشأة القرى وا 
  

  ) . قرى  –قبائل ( مع مرور الزمن كثرت المبانى  وظھرت التجمعات البشریة  
****************************************************************************  

  معرفة املصرى القديم للزراعة ؟ :ما النتائج املرتتبة على  :س 
  .یام بأعمال الزراعة للق:  االسـتـقـرار فـى المـكـان ) ١( :ج 

  .لإلقامة فیھا قرب مناطق الزراعة وتكوین أسرة :   بـنـاء المـسـاكـن ) ٢(         
     .القیام بأعمال الزراعة یتطلب تعاون الناس مع بعضھم البعض :  الـتـعــــــــــاون ) ٣(         
   .عن زراعتھ ونحو أسرتھ وجیرانھ شعر اإلنسان بالمسئولیة :  المـسـئـولـیــــــة ) ٤(         
   .من خالل تكوین األسرة والتعاون مع اآلخرین شعر اإلنسان بأنھ جزء من الجماعة :  االنـتـمـــــــــاء ) ٥(         
 حولھنتیجة الستقرار أحب اإلنسان األرض التى عاش علیھا وتكون لدیھ والء لھا ولمن :  الــــــــــــــــوالء ) ٦(         

****************************************************************************  
  :   مب تفســـر:  س  

  نزول املصرى القديم إىل وادى النيل ؟) ١( 
  . بحثاً عن الماء والغذاء وللھروب من الجفاف : ج 

  ؟استقرار املصرى القديم فى وادى النيل بعد أن عرف الزراعة ) ٢(
  . والنباتات التى یقوم بزراعتھا والحفاظ علیھا  للرعایة المحاصی: ج 

  اجتاه املصرى القديم إىل بناء املساكن ؟) ٣(
  .لإلقامة فیھا قرب مناطق الزراعة وتكوین أسرة : ج 

  ؟ املصري القديم من التنقل والرتحال إىل االستقرار تبدل حياة) ٤(
  المساكن فتبدلت حیاتھ إلى وادي النیل عرف الزراعة واستأنس الحیوان وبنى عندما ھبط المصري القدیمألنھ : ج 

  .من التنقل والترحال إلى االستقرار      
  ؟  النيل ىواد ىالتعاون بني األفراد ف احلاجة إىل) ٥(

  .النباتات المختلفة كانت تحتاج العنایة أثناء نموھا وعند حصادھا ألن زراعة : ج 

  ؟ القديم ىلإلنسان املصر ةأهمية الزراع) ٦(
  المساكن  التنقل والترحال إلى االستقرار وتعلم التعاون والمشاركة في أعمال الزراعة وبناء بدلت حیاتھ منألنھا : ج 

  .لإلقامة فیھا     
****************************************************************************  

   : ملحوظة هامة    
  

  

  : تـطـورت حـیـاة اإلنـسـان فـصـنـع      
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٢٨

 

 

   ) .مثل المحراث ( استخدمھا فى الزراعة :  أدوات) ١(
  .من الكتان وجلود الحیوانات :  مـالبـسـھ) ٢(
   ) .واستخدمھا فى طھى الطعام وحفظھ ( من الفخار :  األوانـى) ٣(
  .من الطین والصلصال :  بـعـض الـتـمـاثـیـل) ٤(
  : ودالبعث واخلل 

اعـتـقـد المـصـرى الـقـدیـم أنـھ سـوف یـبـعـث بـعـد المـوت لـیـحـیـا حـیـاة الـخـلـود ولـذلـك كـان یـھـتـم بــ       
  . تحنیط جثة المیت ) ١(
  . یدفن مع المیت الطعام والشراب والملبس وبعض األدوات التى كان یستخدمھا فى حیاتھ لیستخدمھ فى القبر ) ٢(

****************************************************************************  
  بعض املفاهيم                                                               

  

  ) البعث ( ھو اعتقاد دینى عند قدماء المصریین ومعناه أن اإلنسان سوف یحیا بعد موتھ  ♣   بعث وخلود
  ) .  الخلود ( اة أبدیة ویعیش حی     

ً بمظھره وشكلھ بعد الموت ، وقد برع فیھ المصریون  ♣   حتنيط   عملیة یقصد بھا حفظ الجسم سلیما
  .العتقادھم فى البعث والخلود      

  .أرض منخفضة بین منطقتین مرتفعتین  ♣   الوادى

  .مجرى من الماء العذب  ♣   النهر

    ************************************************************************  
  ؟ القديم بتحنيط جثث املوتى قيام املصري: مب تفسر : س 
  .سلیًما إلیمانھم بالبعث والخلود للحفاظ على الجسد :  ج 

*************************************************************************  
  :   ىما النتائج املرتتبة عل:  س

ا توقف األمطار) ١( ً   ؟ وسيادة اجلفاف فوق اهلضاب قدمي
  . والغذاء النیل للبحث عن الماء ىھبوط اإلنسان والحیوان إلى واد :ج 

  ؟ القديم للهضبة واهلبوط إىل وادي النيل ترك املصري) ٢(
  .المساكن كذلك قام بإنشاءالزراعة واستئناس الحیوان واالستقرار بعد حیاة التنقل والترحال و تعلم اإلنسان: ج 

       ؟ البعث واخللود االعتقاد يف) ٣(
  المیت داخل  بالحفاظ على جسد المیت سلیًما عن طریق التحنیط وترك الطعام والشراب والمالبس مع االھتمام: ج 

  .المقبرة      
****************************************************************************  

           بنك األسئلة                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
  

 ............... و............... عاش المصري القدیم وكان دائم  فوق الھضاب – ١
 . لیالً ............... القدیم فوق الھضاب یأوى إلى  كان المصري – ٢
 ...............  الجفاف فوق الھضاب ھبط المصري القدیم إلى عندما حل – ٣
 ...............  تبدلت حیاة المصري القدیم من التنقل والترحال إلى النیل ىواد ىف – ٤
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٢٩

 ...............  كثرت المباني وظھرت القبائل وظھرت ىالواد ىف – ٥
 ...............  لحیوان والقدیم مالبسھ من جلود ا ىصنع المصر – ٦
  . بین الناس............... الزراعة قیام  احتاجت عملیات – ٧
  ...............  من ىالقدیم األوان صنع المصري – ٨

**************************************************************************** 
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

 ...............  اإلنسان في وادي النیل عندما عاش – ١
  )ما سبق كل –بنى المساكن  –استأنس الحیوان  –عرف الزراعة (                                                          

 ) الحدید –ار الفخ –البرونز  –األخشاب ............... (  من ىوحفظھ صنعت األوان إلعداد الطعام – ٢
 ) الحیوانات جلود –الصوف  –الحریر  –القطن ...............  (  تصنع قدیًما من الكتان أو كانت المالبس – ٣
 ...............  المصري القدیم فوق الھضاب كان یعمل بـ عندما كان – ٤

  )صید األسماك – الصناعة –صید الحیوانات  –الزراعة (                                                                      
  ) السعادة – الخوف والقلق –النجاح  –االستقرار ............. (  المصري القدیم فوق الھضاب تتمیز بـ كانت حیاة – ٥
 ...............  إلى ىالجفاف فوق الھضاب ھبط المصر عندما حل – ٦

  )األحواض – ساحل البحر –وادي النیل  –الواحات (                                                                         
 ) الصفیح –األخشاب  –األحجار  –الطین ............... (  بنى المصري مسكنھ من النیل ىواد ىف – ٧
  ) االنتماء –المسئولیة  – التعاون –االستقرار ( ...............  أنھ جزء من الجماعة ھو شعور اإلنسان – ٨
 ) عدم دفن الموتى –تحنیط الموتى  –حرق الموتى   (...............  بالبعث والخلود كان یقوم بـ إلیمان المصري – ٩

 ) الزراعة –الرعي  –الصناعة  –صید الحیوانات ( ...............                 اإلنسان بعد معرفة بدأ استقرار – ١٠
 ) الواحات –الدلتا  –الھضاب  –الوادي ( ...............  القدیم یعیش حیاة التنقل والترحال في المصرىكان  – ١١
 ...............  ىتطورت حیاة اإلنسان وصنع أدوات استخدمھا ف ىالواد ىف – ١٢

  )التجارة – الصناعة –الزراعة  –الحروب                                                                                     ( 
*************************************************************************  

     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  .القدیم فوق الھضاب حیاة مملوءة بالخوف والقلق عاش المصري – ١
  .بالزراعة فوق الھضاب معتمدًا على ماء األمطار القدیم عمل المصري – ٢
ا من – ٣ ً   .الجبال الحیوانات المفترسة ولالحتماء من برد اللیل كان المصري القدیم یأوي إلى فتحات داخل خوف
  .الجفاف بالھضاب ھبط المصري القدیم إلى ساحل البحر المتوسط بعد أن حل – ٤
  .من التنقل والترحال إلى االستقرار تبدلت حیاة المصري في وادي النیل – ٥
  .الزراعة تعاون األفراد أثناء نمو المحاصیل وجني الثمار احتاجت – ٦
  .على استقرار اإلنسان وبناء المساكن والتعاون ساعدت الزراعة – ٧
  .القدیم بصناعة مالبسھ في أماكن خاصة خارج المساكن قام المصري  – ٨
  .القطن والصوف في صناعة المالبسالقدیم  استخدم المصري – ٩

  .القدیم یضع الطعام والشراب والملبس داخل القبر مع المیت كان المصري – ١٠
  .بالزراعة كان ال بد من تكاتف وتعاون الناس مع بعضھم البعض للقیام – ١١
  .القدیم مسكنھ فوق الھضاب من الطوب اللبن بنى المصري – ١٢
  .تحنیط جثث الموتى إیمانا بالبعث والخلودالقدیم ب اھتم المصري – ١٣
  .القدیم حیاة التنقل والترحال في وادي النیل عاش المصري – ١٤
  .المصري القدیم فوق الھضاب رغم سیادة الجفاف ظل اإلنسان – ١٥
  .والمدن من تجمع القبائل واألسر نشأت القرى – ١٦
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٣٠

  
   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤س  

  

  

  .المیت بمظھره وشكلھ بعد الموت عملیة حفظ جسد – ١
  .داخل الجبال یأوي إلیھا اإلنسان في حالة الخوف والقلق فتحة طبیعیة – ٢
  .لألرض التي عاش فیھا حب اإلنسان – ٣
  .في مكان معین والبحث عن الغذاء تقرارعدم االس – ٤
  .الحیاة بعد الموت العودة إلى – ٥
  .الحیاة بعد البعث من الموت االستمرار في – ٦
  .بأنھ جزء من الجماعة شعور اإلنسان – ٧
  .واإلقامة في مناطق الزراعة بناء المساكن  – ٨

*************************************************************************  
  الوحدة بني أقاليم مصر القدمية) ٢(                                                  

   

  : مراحل حتقيق الوحدة        
  

   :املرحلة األوىل ) ١     
  بـعـد اسـتـقـرار المـصـریـون الـقـدمـاء         

   :فـى وادى الـنـیـل 
  . بائل وتكونت القرى والمدن كونوا عائالت وق) ١(
  ) .       طائر من الطیور  –النیل  –الشمس ( اتخذت كل قریة وكل مدینة معبوداً لھا من الطبیعة ) ٢(
  ) .كان لكل إقلیم حاكمھ وعاصمتھ وجیشھ ومعبوده وشعاره ( اتحدت القرى والمدن وكونت أقالیم ) ٣(
  : اتحدت األقالیم وكونت مملكتین ) ٤(

  مملكة اجلنوب                         مملكة الشمال                   
  .ضمت أقالیم الوجھ البحرى  ☻
  ) .قرب دسوق ( عاصمتھا مدینة بوتو  ☻
ً أحمر  ☻   .كان ملكھا یلبس تاجا
  .نبات البردى : شعارھا  ☻

  .ضمت أقالیم الوجھ القبلى  ☻
  ) .قرب إدفو بمحافظة أسوان ( عاصمتھا نخب  ☻
ً أبیض ك ☻   .ان ملكھا یلبس تاجا
  .زھرة اللوتس : شعارھا  ☻

  
  

  م . ق  ٤٢٤٢قامت عدة محاوالت لتوحید مملكة الشمال ومملكة الجنوب فى دولة موحدة ونجحت محاولة فى ) ٥(
  وتم توحید البالد تحت سیطرة حكومة مركزیة موحدة واتخذت الدولة ) قبل میالد السید المسیح علیھ السالم (      
  .   عاصمة لھا ) عین شمس حالیاً ( الموحدة من مدینة أون ھلیوبولیس      

  .سرعان ما انقسمت البالد مر أخرى إلى مملكتین مملكة فى الشمال و مملكة فى الجنوب ) ٦(
*************************************************************  

   :املرحلة الثانية ) ٢( 
   : )نـارمـر ( االمـلـك مـیـنـ

  .م . ق  ٣٢٠٠ونجح فى توحید البالد سنة ) األقصر حالیاً ( خرج من مدینة طیبة ) ١(
  ) . لوحة نارمر أو اللوحة ذات الوجھین ( سجل ھذا النصر العظیم على لوحة تعرف باسم ) ٢(
  .أسس األسرة الفرعونیة األولى ) ٣(
   .الجنوب لبس تاجاً مزدوجاً یتكون من تاج الشمال و) ٤(
  .اتخذ من منف عاصمة للبالد ) ٥(

*************************************************************  
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٣١

 

  : أهم إجنازات امللك مينا  
   

  . لتكون عاصمة للبالد وبنى حولھا سوراً أبیض ) منف ( سماھا العرب بعد ذلك ) من نفر ( بناء قلعة ) ١(
  . مایة البالد من األعداء تكوین جیش قوى لح) ٢(

****************************************************************************  
  :   مب تفســـر:  س     

  ؟  مينا التاج املزدوج ارتداء امللك) ١(
  .دلیل انتصاره وتوحید المملكتین تحت حكمھلتكون : ج 
 
  ؟      رمينا مدينة منف أو من نف بناء امللك )٢(

ًا متوسًطا بین مملكتى الشمال والجنوب: ج    .حتى تكون عاصمة البالد الموحدة واختار لھا موقع
ا قويا تكوين امللك )٣( ً   ؟ مينا جيش

  .    لحمایة البالد من األعداء : ج 
  
  

  بعض املفاهيم                                                              
  

  

  .أكبر مدن الدولة بھا مقر الحاكم والحكومة     عاصمة

  .مكان یضم مجموعة من القرى والمدن فى مصر القدیمة وكان لھ حاكم مستقل     إقليم 

  .تركیز السلطة فى ید الحاكم ومعاونیھ ومقرھا العاصمة     حكومة مركزية 

  .حد وحكومة مركزیة واحدة إتحاد مجموعة من األقالیم أو الدول فى دولة واحدة لھا حاكم وا   وحدة

  . الخلیة األولى فى المجتمع وتتكون من األب واألم واألبناء    أسرة

****************************************************************************  
           بنك األسئلة                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
  

  .البالد.. .....................مینا جیًشا لحمایة  كون الملك – ١
 .. ..................... والمدن في المرحلة األولى من الوحدة معبودات من اتخذت القرى – ٢
 .. ..................... الجنوب من القرى والمدن الموجودة في الوجھ اتحدت مملكة – ٣
  .حالیا.. .....................عاصمة مملكة الشمال كانت تقع قرب  مدینة بوتو – ٤
 .. ..................... قبل میالد ٤٢٤٢األولى للوحدة في  نجحت المحاولة – ٥
 .. ..................... للملك مینا ھو الملك االسم الثاني – ٦
 .. ..................... ھو الشعب الوحدة لبناء الحضارة أول شعب حقق – ٧

**************************************************************************** 
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

 .................... كانت شعار زھرة اللوتس – ١
   )الجنوب مملكة –مملكة مصر الوسطى  –مملكة الدلتا  –مملكة الشمال (                                                     
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٣٢

  )أسوان –األقصر  –البدرشین  –الجیزة       ( .................... حالیا ھى مدینة مدینة طیبة  – ٢
 ) الصعید – الدلتا –مصر العلیا  –مصر الوسطى         ( .................... الشمال أقالیم ضمت مملكة – ٣
 ) أزرق –أصفر  –أحمر  –أبیض      ( .................... الجنوب لونھ كان تاج مملكة  – ٤
 .................... یعني م.مصطلح ق  – ٥

  )حالمسی قبل میالد السید –قبل معرفة الكتابة  –قبل التاریخ  –قبل توحید مینا  (                                           
 )نبات القمح –زھرة اللوتس  –نبات البردي  –عباد الشمس (       .................... الشمال كان شعار مملكة  – ٦
  ) بوتو –منف  –طیبة  –نخب (                               .................... الجنوب ھي عاصمة مملكة  – ٧
 ) بوتو –أون  –طیبة  –نخب  ( .................... ة لھا مدینةلتوحید البالد اتخذت عاصم أول محاولة – ٨
 ) أون –منف  –طیبة  –نخب (                             .................... خرج من مدینة مینا أو نارمر – ٩

ا  –قلعة بیضاء (    .................... مینا حول منف بنى الملك – ١٠ ً  ) سوًرا أبیض –حدائق خضراء  –خندق
  )   ٢٣٠٠ – ٢٢٢٠ ٣٢٠٠ – ٤٤٢٠(     م.ق .................مینا توحید البالد عام  استطاع الملك  – ١١
  )من حوتب –من رع  –من نفر  –بوتو            ( .................... اسم منف على مدینة أطلق العرب  – ١٢
 )الرابعة –الثالثة  –الثانیة  –األولى (         .................... مینا مؤسس األسرة الفرعونیة یعد الملك  – ١٣

*************************************************************************  
     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  .كانت عاصمتھا نخب قرب إدفو حالیا مملكة الشمال – ١
  .مینا بإنشاء حكومة مركزیة في العاصمة طیبة الملك قام – ٢
  .األولى لتوحید البالد ھي محاولة الملك مینا كانت المحاولة – ٣
  .قبل میالد السید المسیح كان یسیر باتجاه متناقص حساب السنین – ٤
  .مملكة الوجھ البحري والوجھ القبلي تتوسط منف – ٥
  .الشمال أبیض لون تاج مملكة – ٦
  .القدماء من قوى الطبیعة معبودًا لھم اتخذ المصریون – ٧
  .والقوة یؤدیان إلى بناء الحضارة االتحاد – ٨
  .یرتدي تاج مملكة الجنوب ظل الملك مینا – ٩

  .حاكم وعاصمة وجیش ومعبود كان لكل مملكة – ١٠
*************************************************************************  

   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤س  
  

  

  .مملكة الجنوب شعاًرا لھا زھرة اتخذتھا – ١
  .علیھا الملك مینا انتصاراتھ لوحة سجل – ٢
  .لعین شمس االسم القدیم – ٣
  .الملك مینا عاصمة للبالد مدینة أنشأھا – ٤
  .واحدةوالمدن تحت قیادة  تجمع القرى – ٥
  .شئون الحكم من العاصمة الموحدة حكومة تدیر – ٦
  .یعیش فیھا الحاكم وتكون مركز الحكم المدینة التي – ٧

*************************************************************************  
   :قارن بني مملكة الشمال ومملكة اجلنوب من حيث : ٥س  
  

  .           مھاتض األقالیم التي – ١
  .                        العاصمة – ٢
  .                    لون التاج – ٣
     .  الشعار – ٤

 *************************************************************************  
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٣٣

  القدمية  عوامل قيام احلضارة املصرية) ٣(                                            
  :نهر النيل ) ١(  
  

  

   : كـان الـسـبـب األول فـى قـیـام الـحـضـارة المـصـریـة الـقـدیـمـة فـعـلـى ضـفـافـھ
  .استقر اإلنسان المصرى قدیماً  ♣
   .عرف الزراعة  ♣
  .تكونت األسرة والقبیلة  ♣

****************************************************************************  
  :املوقع اجلغرافى ) ٢(  

  

  : تـتـمـتـع مـصـر بـمـوقـع جـغـرافـى مـتـمـیـز حـیـث              
  ) .                                  أوروبا  –إفریقیا  –آسیا ( تقع فى وسط قارات العالم القدیم  ♣
  .األحمر البحر المتوسط والبحر : تطل على بحرین مھمین ھما  ♣
  : املناخ) ٣( 

  

   : مـعـتـدل أنـعـم الـلـھ عـلـى مـصـر بـمـنـاخ 
                                    .حار جاف :  فـى الـصـیـف ♣
     .دافئ ممطر :  فـى الـشـتـاء ♣
  
  : املوارد الطبيعية) ٤(  

  

   : اعـدت عـلـى قـیـام صـنـاعـات مـتـنـوعـةأنـعـم الـلـھ عـلـى مـصـر بـمـوارد طـبـیـعـیـة مـتـنـوعـة سـ 
  .خیرات كثیرة :  فـى أرضـھـا ♣
  ) .الرصاص  –الفضة  –الذھب  –البرونز  –القصدیر  –النحاس ( معادن كثیرة :  فـى بـاطـن أرضـھـا ♣
  ) .جرانیت  –رخام : (  بـھـا صـخـور مـتـنـوعـة ♣

****************************************************************************  
  : الوحدة) ٥(     

  

  : أدى قـیـام الـوحـدة واالتـحـاد بـیـن األقـالـیـم إلـى 
  .نشر األمن والطمأنینة بین الناس ) ١(
  .انتھاء الصراعات بین القرى والمدن واألقالیم ) ٢(
  .إتاحة الفرصة لالھتمام بالزراعة والصناعة ) ٣(
  . الرقى الحضارى التقدم و) ٤(
  .قیام حكومة مركزیة لخدمة الشعب وتصریف أمورھم وتنظیم حیاتھم ) ٥(

****************************************************************************  
  : اجليش) ٦(     

  

  :  سـاعـد قـیـام الـوحـدة عـلـى بـنـاء جـیـش قـوى لــ
  . حمایة البالد ) ١(
  .لدفاع عنھا ضد أى معتد ا) ٢(

****************************************************************************  
  :   مب تفســـر:  س   

  ؟  الزراعية يف مصر تنوع احملاصيل) ١(
  .ر شتاءنتیجة اعتدال المناخ وتنوعھ، حار جاف صیفا ومعتدل ممط:  أو. الختالف المناخ بین الصیف والشتاء : ج 
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٣٤

 

  ؟      النيل لقيام احلضارة املصرية القدمية أهمية نهر) ٢(
  الزراعة األول في قیام الحضارة المصریة القدیمة، فعلى ضفافھ استقر اإلنسان المصري وعرف السبب ألنھ: ج 

   .وتكونت األسرة والقبیلة والقرى والمدن      
  ؟      مصر مبوقع جغرايف متميز تتميز )٣(

   .العالم القدیم وتطل على بحرین ھامین المتوسط واألحمر ھا تتوسط قاراتألن: ج 
  ؟ املتنوعة يف مصر قيام الصناعات )٤(

  والفضة، وكذلك الصخور النحاس والقصدیر والبرونز والذھب: لتوافر الموارد الطبیعیة المتنوعة مثل معادن: ج 
 .الرخام والجرانیت:  االقتصادیة مثل     

   ؟      والطمأنينة بني الناس ألمنسيادة ا )٥(
  حكومة مركزیة  الصراعات بین القرى والمدن واألقالیم وقیام الوحدة واالتحاد بین األقالیم ووجود نتیجة انتھاء: ج 

  .لخدمة الشعب      
*************************************************************************  

  :   تبة علىما النتائج املرت:  س

  ؟ األقاليم االحتاد بني )١(
  .واألقالیم نشر األمن والطمأنینة بین الناس وانتھاء الصراعات بین القرى والمدن  :ج 

  ؟ وجود جيش قوى )٢(
   .وحمایتھا والحفاظ على وحدتھا الدفاع عن البالد: ج 

   فى مصر ؟ املناخواختالف  اعتدال) ٣(
 . یل الزراعیة ووفرتھاوتنوع المحاص قیام الزراعة: ج 

  ؟ الطبيعية وفرة املوارد )٤(
  . المتنوعة قیام الصناعات: ج 

****************************************************************************  
           بنك األسئلة                                                              

  : رات اآلتيةأكمل العبا :١س 
  

  .قوي لحمایة البالد.. .....................الوحدة على بناء  ساعد قیام – ١
 .. ..................... قارات العالم تتوسط مصر  – ٢
ً .. .....................بمناخ معتدل حار  تتمیز مصر  – ٣   . صیفا
 .. ..................... االقتصادیة الھامة في مصر الرخام و من الصخور – ٤
 .. ..................... األقالیم إلى قیام حكومة مركزیة لخدمة أدت الوحدة بین  – ٥
 .. ..................... األول لقیام الحضارة المصریة وجود كان السبب  – ٦

**************************************************************************** 
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

  

 ) الجنوبیة أمریكا –أمریكا الشمالیة  –أسترالیا  –أوروبا (    ................. قارات إفریقیا وآسیا و تتوسط مصر – ١
 ) الصناعة –الصید  –الزراعة  –الرعى (  ........... المصري القدیم على ضفاف النیل لممارسة استقر اإلنسان – ٢
 ) الرصاص –النحاس  –الذھب  –الرخام (                     ................. االقتصادیة في مصر من الصخور  – ٣
 ) كل ما سبق –المناخ  –الموقع  –نھر النیل (           ................. الحضارة المصریة القدیمة من عوامل قیام – ٤
 ................. بحرین ھما تطل مصر على – ٥

  )والعربي األسود –األحمر واألسود  –المتوسط واألحمر  –المتوسط واألسود                                              ( 
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٣٥

  ) الرعي –الصناعة  –الصید –الزراعة   ( ................. وصخور اقتصادیة ساعد على قیام مھنة وجود معادن – ٦
 ) الصیف –الشتاء  –الخریف  –الربیع                              ( ................. ممطر في فصل فئمناخ مصر دا – ٧

*************************************************************************  
     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  .على قیام الحضارة المصریة المعتدل ساعد مناخ مصر – ١
  .قارات العالم الجدید تتوسط مصر – ٢
  .ممطر صیفا مناخ مصر حار – ٣
  .االقتصادیة والصخور على قیام الصناعة ساعدت الموارد – ٤
  .الحضارة المصریة الجیش والوحدة من عوامل قیام – ٥
   .في مصر تعتمد على المیاه الجوفیة واألمطار قامت الزراعة – ٦
  
   :)  ب (ما يناسب عبارات اموعة )  أ (اخرت من اموعة  : ٤س  

  
 )ب (  )أ (  

  ساعد في تنوع المحاصیل الزراعیة – ١       
  أدت إلى قیام حكومة مركزیة – ٢      
  القدیم  ساعد في استقرار اإلنسان المصري – ٣      
  ساعد فى الدفاع عن البالد – ٤      

  ساعد فى قیام الصناعات المتنوعة – ٥      
 

  . نھر النیل  –أ         
  .الجیش  –ب      
  .الموارد الطبیعیة  –جـ      

  .المناخ  –د       
  .الوحدة  –ھـ      

 . النبات الطبیعى  –و       
*************************************************************************  
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٣٦

  ملخص المنھج
  تدریبات على منھج الدراسات االجتماعیة

  

  :اكتب مصطلح جغرافیا لكل مما یاتى

  

  مقیاس الرسم  النسبة بین المسافة على الخریطة ومایقابلھ على الطبیعھ .١
  البیئھ  كل مایحیط باالنسان من ماء وھواء وارض .٢
  الجھات االصلیھ  الشمال والجنوب والشرق والغرب .٣
   نخب  جنوبعاصمة مملكة ال .٤
  النبات الطبیعى  نبات ینمو تلقائیا دون تدخل االنسان .٥
  اتجاه الشمال  سھم یرسم على الخریطة یساعدنا على تحدید الجھات االصلیة .٦
  الجبال  ارض شدیدة االرتفاع ولھا قمھ .٧
  حجر رشید  حجر كان السبب فى فك رموز اللغة الھیروغلیفیھ .٨
  الدراسات االجتماعیھ  نسان وعالقتھ بالبیئةالمواد الدراسیة التى تھتم بدراسة اال .٩

  التضاریس  شكل االرض بما تتضمنھ من جبال وتالل وھضاب وسھول .١٠
  الزیادة الطبیعیھ  نسبة الوفیات وانخفاضارتفاع نسبة الموالید  .١١
  عصور ماقبل التاریخ  االزمنة التى عاش فیھا االنسان قبل معرفة الكتابة .١٢
  راس الرجاء الصالح  دیما قبل حفر قناة السویسطریق سلكتھ القوافل التجاریة ق .١٣
  المنخفضات  مساحة من االرض منخفضة عما حولھا .١٤
  قناة السویس  قناة ربطت بین البحرین المتوسط واالحمر .١٥
  المناخ  دراسة حالة الجو في فترة طویلھ .١٦
عین (اون ھلیوبولیس   م .ق ٤٢٤٢عاصمة مصر الموحدة عام  .١٧

  )شمس حالیا
  التحنیط  ظ الجسم سلیما محتفظا بمظھرهعملیة یقصد بھا حف .١٨
  التعداد السكانى  عملیھ حصر السكان للتعرف على اعدادھم وتركیبھم .١٩
  السھول الفیضیھ  السھول التى تقع على طول نھر النیل .٢٠
  نبات البردى  الشعار الذى اتخذتھ مملكة الشمال .٢١
  محافظات جاذبھ  محافظات مستقبلة للمھاجرین كالقاھرة واالسكندریھ .٢٢
  بوتو  عاصمة مملكة الشمال .٢٣
  البرونز  مادة تنتج من خلط النحاس والقصدیر .٢٤
  القلزم  االسم القدیم لمنیاء السویس .٢٥
  لوحة نارمر  سجل علیھا الملك مینا اخبار معركتھ مع مملكة الشمال .٢٦
  بالد فینیقیا  وصل الیھا االسطول المصرى قدیما وتعرف باسم بالد الشام حالیا .٢٧
  احمر  للون تاج مملكة الشما .٢٨
  عنوان الخریطھ  یوضح ماعلى الخریطة من بیانات .٢٩
  القارة  مساحة واسعة من الیابس تضم عددا من الدول داخلھا .٣٠
  استرالیا  اصغر قارات العالم من حیث المساحة .٣١



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٣٧

  مقیاس الرسم   او كتابي او بیانى  كون  خطيیقد  .٣٢
  الكتان  نبات استخدمھ المصرى القدیم فى صنع مالبسھ .٣٣
 ٣٢٠٠االولى الفرعونیة وموحد القطرین عام عام  مؤسس االسرة .٣٤

  م.ق
  الملك مینا

  العصر الحجرى الحدیث  العصر الذى تعلم فیھ المصرى القدیم نحت الحجارة بدقھ .٣٥
  قارة اسیا  اكبر قارات العالم من حیث المساحة .٣٦
  االقالیم  تكونت من اتحاد القرى والمدن .٣٧
  )لیااالقصر حا(طیبھ   مدینة خرج منھا الملك مینا .٣٨
  االنتماء  شعور االنسان بانھ جزء من الجماعھ .٣٩
  صید الحیوانات  الحرفة التى عمل بھا المصرى القدیم فوق الھضاب .٤٠

  

  :اكمل

 الرعى یعمل سكان الصحارى غالبا بحرفة    .١
 القلزمكانت قناة السویس قدیما تعرف باسم   .٢
 السودانتجاور مصر من الجنوب دولة     .٣
 الكتانم مالبسة من  صنع االنسان المصرى القدی .٤
 نھر النیلالسبب االول في قیام الحضارة المصریة القدیمة    .٥
 الغابات الحارةحیث غزارة االمطار وارتفاع درجة الحرارة تنمو    .٦
 سنوات التعداد السكانى ھو قیام الدولة بحصر سكانھا مرة كل عدة  .٧
 مسئولیةحبي لعملى یسمى   .٨
 االسكندریة ، مطروح، حر المتوسط بورسعید من المحافظات التى تقع على ساحل الب .٩

 افریقیاكانت السفن قبل حفر قناة السویس تدور حول قارة  .١٠
 القدیم تقع مصر عند ملتقى قارات العالم  .١١
 السكانى   الجذباالسكندریة من محافظات    .١٢
 التعاون واالستقرارساعدت معرفة الزراعة على  .١٣
 سانت كاترینمن اشھر جبال مصر بشبھ جزیرة سیناء جبل     .١٤
 یربط بریا بین محافظات مصر بالوادي والدلتا الیابان تم تشیید كوبرى السالم بالتعاون مع  .١٥

 محافظتى شمال وجنوب سیناءوبین               

 الحروف الھجائیةتطورت الكتابة الھیروغلیفیة من مراحل الصور الى مرحلة    .١٦
 سمھملیون ن    ٧٣م  نحو   ٢٠٠٦بلغ تعداد مصر عام   .١٧
 عدد الموالید  ،  عدد الوفیاتالزیادة الطبیعیة تعنى الفرق بین   .١٨
 الصیفمناخ مصر حار خاف فى فصل   .١٩
 الزراعةاستقر االنسان المصري قدیما على ضفاف النیل لممارسة حرفة    .٢٠
 الصناعةوجود معادن مثل النحاس والبرونز والحدید شجع المصریین القدماء على     .٢١
 لزراعھاالمصرى ووالؤه لمكانھ بعد معرفتھ    بدا استقرار االنسان .٢٢
 والءحبى لقریتى او مدینتى یسمى    .٢٣
 انتماءحبى الفراد اسرتى واصدقائى وزمالئي في المدرسة یسمى    .٢٤
 الجبال ، الھضاب ، الصحارىیندر وجود السكان بمصر في مناطق   .٢٥
 بالسكان مقارنة بالوادى  الدلتا تكتظ   .٢٦
 المنتشرة بالصحراء الغربیة   الواحات ن فى   توجد اعداد قلیلة من السكا .٢٧
 بالمیاة والثروة المعدنیةتزداد اعداد السكان في المناطق الغنیة     .٢٨
 انتقال االنسان من مكان الى اخر بحثا عن الغذاء وصید الحیوانالتنقل والترحال ھو  .٢٩
 فتحة عمیقھ فى جوف الجبلھو الكھف  .٣٠
 الحیاة بعد الموتالبعث ھو  .٣١
 الطوب الغیر محروقن ھو الطوب اللب .٣٢
 اسیا افریقیا واورباتقع مصر عند ملتقى قارات العلم القدیم وھي  .٣٣
 االحمر والمتوسطتم حفر قناة السویس لتربط بین البحرین   .٣٤
 لقارة افریقیا الشمالى الشرقىتقع مصر في الركن  .٣٥
 قناة السویس زادت اھمیة موقع مصر بعد حفر .٣٦
 رأس الرجاء الصالحضطر للدوران حول قبل حفر قناة السویس كانت السفن ت .٣٧
 فرع رشید وفرع دمیاطلنھر النیل فرعان ھما  .٣٨
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٣٨

 الشمالكان نبات البردى شعارا لمملكة  .٣٩
 على قناه السویس من جھة الشمال  بور سعیدتقع مدینة   .٤٠
 لیبیاومن الغرب  رالبحر االحمومن الشرق  السودانومن الجنوب  البحر المتوسطیجاور مصر من الشمال  .٤١
 فلسطیناور مصر من الشمال الشرقي  یج .٤٢
٤٣.   

  :اختر االجابة الصحیحة مما بین االقواس فیما یاتى 

  

من االدوات التى تستخدم فى دراسة الدراسات  .١
  االجتماعیھ

  الریاضیات -المعادن    – الخریطة

  العباده –التوحید  – البعث  اھتم المصریون قدیما بتحنیط جثثھم اعتقادا منھم فى  .٢
  المنخفضات –السھول الساحلیة  – السھول الفیضیھ  نھر النیل تمتد بطول  .٣
  خوفو –احمس  – مینا  الملك الذى حقق الوحدة .٤
  محافظات الحدود –االسكندریة  -القاھرة    من المحافظات الطاردة للسكان .٥
  منف –نخب  – بوتو  كانت عاصمة مملكة الشمال .٦
  یوم  - شھر  -اسبوع   المناخ ھو حالة الجو فى فترة طویلھ .٧
العامل الرئیسى الذى ساعد على قیام الحضارة  .٨

  المصریة
  الصحراء الغربیة –البحر االحمر  – نھر النیل

  كل ماسبق  –العلوم  –الفلك  –الطب   تفوق المصریون القدماء في .٩
  الحجارة –االسمنت  – الطوب اللبن  بنى المصرى القدیم مساكنھ من .١٠
طر قبل حفر قناة السویس كانت السفن تض .١١

  للدوران حول قارة 
  افریقیا -اسیا    - اوروبا  

  نھر النیل –البحر المتوسط  – البحر االحمر  تضیق السھول الساحلیة عند  .١٢
اشتغل المصرى القدیم بعد نزولھ الى الوادى  .١٣

  ب 
  الصید – الزراعة –الصناعة 

  التل –السھل  –الجبل   ارض مرتفعة قلیال ولھا قمھ  .١٤
كال مما  –الوان  –اشكال طبیعیة  –اشكال ھندسیة   فى الخرائط من الرموز المستخدمھ .١٥

  سبق
  مستطیل –دائرة  – سھم  نحدد اتجاه الشمال على الخریطة ب .١٦
  افریقیا –اسیا  –اوروبا   تقع مصر فى الركن الشمالى الشرقي لقارة  .١٧
  االنسان والبیئة –البیئة  –االنسان   تھتم الدراسات االجتماعیة بدراسة  .١٨
ى المكان من جبال وسھول وانھار كل ماف .١٩

  یسمى
  ھضبة–خرائط  – تضاریس

  دسوق – االقصر –ادفو   االسم الحالى لمدینة طیبة .٢٠
  ازدحام سكاني – تعداد سكانى –كثافة سكانیھ   عملیة حصر السكان تسمى .٢١
  الكتابة –الصید  –الزراعھ   تبدا العصور التاریخیھ عندما عرف االنسان .٢٢
  السویس –االسكندریة  –دمیاط   یم لمیناءالقلزم ھو االسم القد .٢٣
  التالل –الجبال  – الھضاب  ارض مرتفعھ مستویة السطح .٢٤
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 :امام العبارة غیر الصحیحة (   ) امام العبارات الصحیحة  وعالم (   ) ضع عالمة 

 x  الشمالالسھم المرسوم على الخریطة یشیر الى اتجاه الجنوب        .١
 x  قارة افریقیارات العالم مساحة         قارة اوربا ثانى قا .٢
    من المحافظات الجاذبة للسكان محافظتا القاھرة واالسكندریة .٣

  x  حیاة التنقل والترحالعاش االنسان المصرى القدیم فوق الھضاب حیاة مستقرة     .٤

  x  النبات الطبیعى ھو الذى ینمو نتیجة تدخل االنسان .٥

  x  قناة السویسة السالم         زادت اھمیة موقع مصر بعد حفر ترع .٦

    ملیون نسمة ٦٠م نحو  ١٩٩٦یبلغ تعداد سكان مصر عام  .٧

  x  نھرالنیلالجیش من عوامل قیام الحضارة المصریة القدیمھ           .٨

    یعمل سكان القرى بحرفة الزراعة وتربیة الحیوانات .٩

  x  الواحات تنتشر االودیة بصحراء مصر الغربیة     .١٠

    كانیة ھي قسمة عدد السكان على جملة المساحةالكثافة الس .١١

  x  الھیروغلیفیھتوصل المصریون القدماء الى معرفة الكتابة الصینیة   .١٢

    تتناول الدراسات االجتماعیة حیاة االنسان فى الماضى والحاضر .١٣

    تعد قارة اوربا اصغر قارات العالم القدیم .١٤

  x  جنوب غرب مصر   تقع ھضبة الجلف الكبیر جنوب شرق مصر            .١٥

  x  البحر االحمرتعد الغردقة اشھر المدن الساحلیة على البحر المتوسط    .١٦

  x  ارض واسعھ خصبھالسھول الفیضیة ارض ضیقة خصبة          .١٧

    الھجرة الخارجیة ھي انتقال االفراد من مكان الخر خارج الوطن .١٨

  x     بوتو كانت عاصمة مملكھ  الشمال مدینة نخب          .١٩

  x  متوسطة المطرتنمو الحشائش فى المناطق نادرة المطر          .٢٠

    الصحارى من المناطق الخالیة او شبھ الخالیة من السكان .٢١

    عاش المصرى القدیم فى وادى النیل حیاة مستقرة .٢٢

  x  شھر او فصل او سنھیطلق كلمة المناخ على حالة الجو خالل ثالثة ایام       .٢٣

  x  فلسطینشرقى دولة سوریا     تجاور مصر من الشمال ال .٢٤

  x  یقل السكانیزدحم السكان في المناطق الجبلیة            .٢٥

    مؤسس اول اسرة حاكمة فى مصر القدیمة ھو نارمر .٢٦

  x  ربط كوبرى السالم بین محافظتى القاھرة والقلیوبیة .٢٧

  x      قلعة من نفرمن انجازات الملك مینا بناء قلعة الجبل      .٢٨

    م من مدینة اون ھلیوبولیس عاصمة لھا.ق ٤٢٤٢الموحدة عام  اتخذت الدولة .٢٩

    اعتقد المصرى القدیم انھ سوف یبعث بعد الموت .٣٠

    یتزاید عدد السكان على سواحل البحرین المتوسط واالحمر .٣١

  x  افریقیاتقع مصر فى قارة اسیا                              .٣٢

    الشمال والجنوب من الجھات االصلیة .٣٣
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    ات الحدود مناطق طرد سكانيمحافظ .٣٤

  علل

بسبب المناخ القاسي و قلة الخدمات و قلة  محافظات الحدود طاردة للسكان .١
  فرص العمل

تسعى الدولة لتحسین ظروف المعیشة في المحافظات  .٢
 الطاردة للسكان

لتغفیف العبئ عن المحافظات الجاذبھ 
  واعادة توزیع السكان بشكل صحیح

النھا ربطت بین البحر المتوسط والبحر  ر قناة السویسزادت اھمیة مصر بعد حف .٣
  االحمر

  لتخطیط المستقبل تخطیط سلیم اھمیة التنبؤ باعداد السكان في مصر في المستقبل .٤
  اقتراب جبال البحر االحمر منھا ضیق السھول الساحلیة على البحر االحمر .٥
ندما جفت االمطار بحثا عن الماء والغذاء ع نزول المصري القدیم من فوق الھضاب .٦

  فوق الھضاب
النھ وحد البالد وكون جیشا لحمایة ھذه  اعتزاز المصریین بالملك مینا .٧

  الوحدة 
  كان السبب فى فك رموز اللغة الھیروغلیفیھ لحجر رشید اھمیة كبیرة .٨
  لرعایة المحاصیل التى زرعھا استقرار المصري القدیم في وادي النیل .٩

  لتنوع المناخ بین الصیف والشتاء مصرتنوع المحاصیل الزراعیة فى  .١٠
بسبب التربھ الخصبھ وتوفر المیاة مما ساعد  ازدحام المصریین فى وادى النیل والدلتا .١١

  على استقرار االنسان واشتغالھ بالزراعھ
  

  عرف

  ارض مرتفعھ قلیال ولھا قمھ التل   .١
  ارض مرتفعھ مستویة السطح الھضة .٢
  ھارض شدیدة االرتفاع ولھا قم الجبل .٣
  النبات الطبیعى ھو الذى ینمو دون تدخل االنسان النبات الطبیعى .٤
  المواد الدراسیة التى تھتم بدراسة االنسان وعالقتھ بالبیئة الدراسات االجتماعیة .٥
  یوضح معانى الرموز وااللوان مما یساعد على قراءة الخریطھ مفتاح الخریطة .٦
  تحفظ الجسم سلیما بمظھرة وشكلھ بع المو التحنیط .٧
  النسبة بین المسافة على الخریطة ومایقابلھ على الطبیعھ مقیاس الرسم .٨
اشكال سطح االرض مثل الجبال والھضاب والسھول والودیان والبحار  التضاریس .٩

  والمحیطات
  مساحة من االرض منخفضة عما حولھ المنخفض .١٠
  ان االنسان سوف یحیا بعد موتھ البعث .١١
  یھان االنسان یعیش حیاة ابد الخلود .١٢
رسم توضیحى لجزء من سطح االرض باستخدام الرموز وااللوان  الخریطة .١٣

  والعالمات بقیاس رسم محدد
  ھو حالة الجو فى فترة طویلھ قد تكون شھر او فصل اوسنھ المناخ .١٤
  ھي قسمة عدد السكان على جملة المساحة الكثافة السكانیة .١٥
عصور ما قبل  .١٦

 التاریخ
  النسان قبل معرفة الكتابھالفترة الزمنیھ التى عاش فیھا ا
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           بنك األسئلة                                                               

  )   الوحدة األوىل(

  :ما المقصود بكل من : ١س

                                     المناخ     -٢                                   الدراسات االجتماعیة   -١       

  النبات الطبیعى  -٤                                                   الطقس     -٣       

  .اذكر الموضوعات التى ندرسھا فى مادة الدراسات االجتماعیة : ٢س

  .اذكر أھمیة الدراسات االجتماعیة : ٣س

  :ما المقصود بكل من : ٤س

  مقیاس الرسم  -٣الخریطة                    -٢    الصورة              -١       

  .اذكر عناصر الخریطة : ٥س

  .اذكر الجھات األصلیة : ٦س

  .اذكر أھمیة الخریطة : ٧س

  أكمل العبارات اآلتیة   :٨س

  .المحیطة بھ   .................وعالقتھ بـ..... .............. تھتم بدراسةالدراسات االجتماعیة  -١

  ..................و  .................. و ................. أشكال سطح األرض المختلفة من  -٢

  .................عنوان الخریطة یدل على  -٣

  ..................المناخ ھو حالة الجو فى فترة زمنیة  -٤

  .................مفتاح الخریطة ھو مربع أو مستطیل یرسم فى أحد أركان الخریطة یضم  -٥

   .................اتجاه الشمال على الخریطة یساعد على  -٦

   .................و  .................تھتم الدراسات االجتماعیة بدراسة اإلنسان فى كل من  -٧

  .................. النبات الذى ینمو دون تدخلالنبات الطبیعى ھو -٨

   .................یقصد بالخریطة  -٩

   .................والمسافة على  .................مقیاس الرسم عبارة عن النسبة بین المسافة على  -١٠

   .................و   .................و  .................من أمثلة الرموز المستخدمة فى الخرائط   -١١

  ............و  ............و  ...........ماعیة من الموضوعات التى ندرسھا فى مادة الدراسات االجت -١٢

  ..................من أھمیة الدراسات االجتماعیة فھم األحداث  -١٣
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    ..................لتحدید االتجاھات على الخریطة یوجد سھم یشیر إلى اتجاه  -١٤

    ..................و  ..................و  ..................تختلف شعوب العالم من حیث  -١٥

  .على فھم األحداث التاریخیة   ..................تساعدنا  -١٦

  . الخریطة یوجد فى أحد أركان  ................و  .................مفتاح الخریطة ھو مجموعة من  -١٧

  .................حالة الجو فى مكان ما لمدة عام یقصد بھا  -١٨

  :جابة الصحیحة مما بین القوسین تخیر اإل: ٩س

  )األزرق  -األصفر  -البنى  -األخضر (   .................الجبال على الخریطة تلون باللون  -١

    .................النسبة بین المسافة على الخریطة وما یقابلھا على الطبیعة  -٢

  )دلیل الرموز واأللوان  -م مقیاس الرس -عنوان الخریطة  -مفتاح الخریطة (              

  )الموسمیة -الصحراویة  -الباردة -المطیرة(  ..............ینمو النبات الطبیعى فى المناطق  -٣

  )جنوب  -غرب  -شمال  -شرق ( نھر النیل   .................الصحراء الشرقیة تقع  -٤

   .................. من الرموز المستخدمة فى الخرائط -٥

  )كل ما سبق  -ألوان  -أشكال طبیعیة  -أشكال ھندسیة (                                     

  )اإلنسان والبیئة  -البیئة  -اإلنسان (  ..................تھتم الدراسات االجتماعیة بدراسة  -٦

  )الغربىالجنوب  -الشمال -الجنوب الشرقى -الشرق(.............الجھة المقابلة للغرب جھة  -٧

  )كل ما سبق  -حرفتھ  -لونھ  -مالبسھ (   ..................تؤثر البیئة على اإلنسان بتحدید  -٨

  )الغرب  -الشرق -الجنوب -الشمال(  ..........المكان الذى تشرق منھ الشمس ھو اتجاه  -٩

   ..................االتجاه الواقع بین الجنوب والغرب ھو اتجاه  -١٠

  )الجنوب الغربى  -الشمال الغربى  -الجنوب الشرقى  -الشمال الشرقى (                

  أمام العبارة الخطأ ) (مام العبارة الصحیحة وعالمة أ) (ضع عالمة :  ١٠س

  . للبیئة تأثیر على اإلنسان فى مالبسھ ولون بشرتھ  -١

  للبیئة المحیطة بنا تفیدنا الدراسات االجتماعیة فى التعرف على الظروف الطبیعیة -٢

  . حالة الجو فى مدة قصیرة دراسةالمناخ ھو  -٣

  . یطلق تعبیر المناخ على حالة الجو فى فصل الشتاء ‘ -٤

  . تنمو الغابات فى المناطق غزیرة المطر  -٥

  .جھة الشرق تقابلھا جھة الغرب  -٦

  یساعدنا مقیاس الرسم على تحدید اتجاه الشمال -٧

دلة بین اإلنسان والبیئة التى یعیش فیھا ھناك عالقة متبا -٨  
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الشمال والشرق من الجھات الفرعیة -٩  

  تھتم الدراسات االجتماعیة بتوزیع السكان فى العالم  -١٠

  .        عدد الجھات األصلیة خمسة جھات  -١١

 السھم المرسوم على الخریطة یشیر إلى اتجاه الجنوب -١٢

      .على الصحارى اللون األصفر فى الخریطة یدل  -١٣

    .یمكن رسم خریطة بدون دلیل الرموز واأللوان  -١٤

  .الدراسات االجتماعیة تربط الماضى بالحاضر وتنظر إلى المستقبل  -١٥

  یطلق كلمة المناخ على حالة الجو خالل ثالثة أیام  -١٦

   .اللون األزرق على الخریطة یدل على الھضاب  -١٧

  .طبیعى یكثر فى مصر النبات ال -١٨

  .الشمال الغربى یقابلھ الشمال الجنوبى  -١٩

  .یوجد على كل خریطة سھم یشیر إلى اتجاه الشمال  -٢٠

  .توزیع السكان من أساسیات قراءة الخریطة  -٢١

  .یدل اللون البنى على الخریطة على المسطحات المائیة  -٢٢

  عط مفھوما لكل من العبارات اآلتیة ا : ١١س

   .المحیطة بھ  بیئةھتم بدراسة اإلنسان وعالقتھ بالی لمعرفةفرع من فروع ا -١

   .فترة زمنیة طویلة شھر أو سنة حالة الجو خالل  -٢

  . ینمو بشكل طبیعى دون تدخل اإلنسان النبات الذى  -٣

  .مجموعة من الخرائط بمختلف أنواعھا ومقاییسھا ألى مكان على سطح األرض  -٤

  خریطة وما یقابلھا على الطبیعةالنسبة بین المسافة على ال -٥

  .رسم توضیحى لتفاصیل أى جزء من سطح األرض باستخدام الرموز واأللوان  -٦

  .لقطة حقیقیة لجزء من سطح األرض باستخدام آلة تصویر  -٧

  .یوضح معانى الرموز واأللوان ویساعد على قراءة الخریطة  -٨

  .حالة الجو خالل فترة زمنیة قصیرة  -٩
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             بنك األسئلة)                                      الوحدة الثانية( 

  أین تقع مصر ؟                      : ١س
  .اذكر قارات العالم القدیم وقارات العالم الحدیث : ٢س
  اذكر أھمیة موقع مصر ؟: ٣س
  .اذكر الحدود الجغرافیة لمصر : ٤س
  .ة اذكر أمثلة للحدود الطبیعی: ٥س
  ما ھو السبب فى عدم وجود مشكالت سیاسیة بین مصر وجیرانھا ؟:  ٦س
  .اذكر أھم الجبال الموجودة فى مصر : ٧س
  .اذكر أمثلة للھضاب فى مصر : ٨س
  أین توجد السھول الساحلیة فى مصر ؟: ٩س
  أین توجد السھول الفیضیة فى مصر ؟: ١٠س
  .اذكر عناصر المناخ : ١١س
  .ة الطقس اذكر أھمیة دراس: ١٢س
  .اذكر أھمیة دراسة المناخ : ١٣س
  .اذكر أمثلة للنبات الطبیعى فى مصر : ١٤س
  .اذكر أمثلة للحیوانات والطیور البریة فى مصر : ١٥س
  :تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : ١٦س
  )جبل العوینات  - منخفض القطارة -ھضبة العبابدة(  ..........یوجد فى جنوب غرب مصر  -١
  )كل ما سبق   -سھول -ھضاب  -جبال (    ..............یشتمل سطح مصر على  -٢
  )انتاراكتیكا  - أمریكا الشمالیة - أفریقیا - استرالیا( أحد قارات العالم القدیم  ......تعد قارة  -٣
  )البجع  - المنزلة -ناصر - فیكتوریا(  ..............توجد فى مصر عدة بحیرات مالحة أھمھا  -٤
  )ست  -خمس  -أربع  - ثالث ( قارات  .............تتوسط مصر  -٥
  )الذرة  -القمح  -الصبار  - القطن ( من النبات الطبیعى فى مصر  ..............یعد   -٦
  )البحر األحمر  -البحر المتوسط  -لیبیا  -السودان (   .............یحد مصر من الجنوب  -٧
     ..............لى مصر وخاصة األطراف تسقط األمطار الشتویة ع -٨

  )الغربیة  -الشمالیة   - الشرقیة  - الجنوبیة (                                                                  
  )أودیة - منخفضات  - جبال  -تالل (  .............تمتد بطول ساحل البحر األحمر  -٩

  )تالل  -منخفضات  - سھول الساحلیة  -سھول الفیضیة (  ..........تمتد بطول نھر النیل  -١٠
   ..............تسقط األمطار على األطراف الشمالیة من مصر فى فصل  -١١

  )الربیع  -الشتاء  - الخریف  -الصیف (                                                                         
  ) ٢٩ -  ٢٨ - ٢٧ -  ٢٥( محافظة   ..............ر اآلن یبلغ عدد محافظات مص -١٢
  )قناة السویس  -بحیرة ناصر - فرع دمیاط  -نھر النیل ( ........یقع كوبرى السالم على  -١٣
  )نوع المطر  -درجة الحرارة  - سرعة الریاح  -كمیة المطر( .............الترمومتر یقیس  -١٤
  )االثنین معا  - طبیعیة - بشریھ (  .............حدود   الشرقیةحدود مصر  -١٥
  )المعازة -عوینات - الجلف الكبیر -القطارة( ......أشھر المنخفضات فى مصر منخفض  -١٦
)التالل  -األودیة  -الجبال  -الواحات (  .............تنتشر بالصحراء الغربیة -١٧  
  )كل ما سبق  -األمطار  -ریاح ال -الحرارة (   ..................من عناصر المناخ  -١٨
  )السودان  - السعودیة  -فلسطین  -لیبیا (  .............یحد مصر من الغرب دولة  -١٩
  )عالمیة  - طبیعیة  -إداریة  -دولیة (  ...........الحدود التى تمیز محافظتك تسمى حدود  -٢٠
  فى قیاس درجة الحرارة   ..................یستخدم  -٢١

  )الترمومتر  -المخبار المدرج  -السحاحة  -دوارة الریاح (                                                
    ..............تقع فى أقصى جنوب غرب مصر  -٢٢

  )ھضبة العجمة  -منخفض الفیوم  - جبل العوینات  -ھضبة مارماریكا (                                 
   ..............ید فى تحدید  دراسة الطقس تف -٢٣

  )النشاط السیاحى  -نوع المالبس التى نرتدیھا  -نوع الصناعات  - المحاصیل الزراعیة (          
  )أوربا  -استرالیا  -أسیا  - أفریقیا (  ..............من قارات العالم الحدیث  -٢٤
   .............جاءت معظم اإلغارات االستعماریة إلى مصر عبر الحدود  -٢٥

  الجنوبیة  -الشمالیة  - الشرقیة  - الغربیة (                                                                   



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٤٥

  أكمل : ١٧س
  ..............بینما المنخفضات فى جھة  .............. تتركز المرتفعات فى مصر فى جھة -١
    ..............وممطر فى  ..............مناخ مصر حار فى   -٢
       ..............زادت أھمیة موقع مصر بعد حفر  -٣
  .............. و .............. لنھر النیل فرعان ھما -٤
  ..............تقع مصر عند ملتقى قارات العالم   -٥
  ..............حالة الجو فى مكان ما لمدة عام یقصد بھا  -٦
  ..............صر العربیة فى قارة تقع جمھوریة م -٧
   ..............أرض منخفضة مستویة تمتد على طول ساحل البحر أو المحیط تسمى  -٨
  . من مصر ..............یقع جبل العوینات  -٩

  ..............تضم مصر مجموعة من المرتفعات منھا  -١٠
  ..............توجد حدود داخل الدولة تمیز بین المحافظات تسمى  -١١
  .العاصمة الحالیة لجمھوریة مصر العربیة   ..............تعتبر  -١٢
  ..............حفر قناة السویس أدى إلى قلة أھمیة طریق  -١٣
  ..............تقع مصر فى الركن الشمالى الشرقى من قارة  -١٤
  ..............و  ..............و  ..............السطح ھو شكل األرض بما تتضمنھ من  -١٥
  وھى من البحیرات العذبة  ..............یوجد فى مصر بحیرة  -١٦
  ..............ساعدت الحدود الطبیعیة على حمایة مصر من  -١٧
  ..............و  ..............و  ..............تقع مصر عند ملتقى ثالث قارات ھى  -١٨
  ..............انت السفن تضطر للدوران حول قبل حفر قناة السویس ك -١٩
  .......... ومن الغرب ..........ومن الشرق  .........ومن الجنوب  .........یجاور مصر من الشمال  -٢٠
  فى الشرق ............ ،فى الشمال  ............تقع مصر على بحرین من أھم بحار العالم ھما  -٢١
  :جملة من الجمل اآلتیة اكتب ما تدل علیھ كل : ١٨س
  .فواصل بشریة أو طبیعیة بین الدول بعضھا البعض  -١
  .دولة تقع عند ملتقى ثالث قارات  -٢
.حالة الجو خالل فترة زمنیة طویلة شھر أو سنة  -٣  
فواصل طبیعیة تفصل بین الدول -٤  
.قارات أمریكا الشمالیة وأمریكا الجنوبیة واسترالیا  -٥  
.تویة أو شبھ مستویة أرض مرتفعة مس -٦  
.األمطار  - الریاح  - الحرارة  -٧  
واألحمر قناة ربطت بین البحرین المتوسط  -٨  
مساحة واسعة من الیابس تضم عدد من الدول داخلھا -٩  

.النبات الذى ینمو دون تدخل اإلنسان  -١٠  
.یعد أطول أنھار العالم ویعتبر مصدر الحیاة فى مصر  -١١  
.وقع مصر بعد حفرھا ازدادت أھمیة م -١٢  
فواصل سیاسیة وضعھا اإلنسان بین الدول    -١٣  
.حالة الجو فى فترة زمنیة قصیرة  -١٤  

  
  :أمام كل جملة من الجمل اآلتیة ) ×(أو عالمة ) √( ضع عالمة : ١٩س
  یعرف الطریق البدیل لقناة السویس فى إفریقیا باسم قناة بنما  -١
  .شریة الحدود الشمالیة لمصر حدود ب -٢
  .تعیش الحیوانات والطیور البریة فى المناطق البعیدة سواء الصحراویة أو الزراعیة  -٣
  .معظم حدود الدول العربیة حدود مصطنعة  -٤
  یدور طریق رأس الرجاء الصالح حول قارة أسیا  -٥
  .مناخ مصر یختلف باختالف فصول السنة  -٦
  كثر اتساعا منھ على البحر المتوسط  السھل الساحلى الممتد على البحر األحمر ا -٧
  یتنوع النبات الطبیعى باختالف كمیة األمطار  -٨
  تربط قناة السویس بین البحر المتوسط والمحیط األطلنطى  -٩

  .المناخ یصف حالة الجو لفترة زمنیة قصیرة  -١٠
  حدود مصر غیر معترف بھا بین دول العالم  -١١
  شرقى لقارة إفریقیا تقع مصر فى الركن الشمالى ال -١٢
  .تتمثل السھول الفیضیة فى األراضى الممتدة بطول ساحلى البحر المتوسط واألحمر  -١٣
  .یمر طریق رأس الرجاء الصالح جنوب مصر  -١٤



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٤٦

  .أراضى منخض الفیوم والقطارة تقع أعلى من منسوب سطح البحر  -١٥
  .تمتد الجبال بطول سواحل البحر األحمر  -١٦
  السویس ساعد على زیادة أھمیة موقع مصر  حفر قناة -١٧
  .تستخدم دوارة الریاح فى تحدید اتجاه الریاح  -١٨
  .تنتشر السھول فى معظم أنحاء مصر  -١٩
  .تتمیز مصر بعدم وجود مشكالت سیاسیة مع جیرانھا  -٢٠
  تقع مصر على بحرین من أھم البحار ھما البحر المیت والبحر األسود  -٢١
  ضى ھو السھول الممتدة بطول وادى النیل ودلتاهالسھل الفی -٢٢
  .طریق رأس الرجاء الصالح أضعف من أھمیة قناة السویس  -٢٣
  معظم حدود الدول العربیة حدود طبیعیة  -٢٤
  .تضم مصر مجموعة من الجبال والھضاب والسھول والمنخفضات  -٢٥
                        .دراسة الطقس تساعد فى تحدید مواقع الصناعات  -٢٦
  .النبات الطبیعى ھو كل ما تزرعھ فى الحقول والمنازل  -٢٧
  .الحدود اإلداریة تمیز الدول وتفصلھا عن جیرانھا  -٢٨
  من الدول االستعماریة التى احتلت مصر فرنسا وانجلترا  -٢٩
  .تعتبر الحرارة والریاح واألمطار من عناصر المناخ  -٣٠
  .عى یكثر فى مصر النبات الطبی -٣١
  .تقع شبھ جزیرة سیناء فى شمال شرق مصر  -٣٢
  تقع مصر إلى الجنوب من البحر األحمر  -٣٣
  .تقاس األمطار بالترمومتر  -٣٤
    تجاور مصر من الشمال الشرقى دولة سوریا     -٣٥
  .مناخ مصر ممطر صیفا جاف شتاء  -٣٦
     أسیاتقع مصر فى قارة  -٣٧
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٤٧

           بنك األسئلة                                       )  الثالثةالوحدة (  

  :ما المقصود بكال من : ١س
  محافظات جاذبة للسكان   ) الزیادة الطبیعیة         جـ) التعداد السكانى                 ب) أ    
  رة خارجیة ھج) ھجرة داخلیة             و) محافظات طاردة للسكان      ھـ) د   
  .اذكر أھمیة التعداد السكانى : ٢س
  .اذكر أسباب الھجرة : ٣س
  لماذا یزداد السكان فى الوادى والدلتا ؟: ٤س
  أین یتركز السكان فى الصحراء الغربیة ؟ ولماذا ؟: ٥س
  ما األماكن التى یندر وجود السكان فیھا ؟: ٦س
  ):الجغرافى(  اكتب المصطلح :٧س
    .الوفیاتمعدل موالید وال معدلالفرق بین  -١
  وتركیبھم أعدادھمعملیھ حصر السكان للتعرف على  -٢
ة سكندریإلمحافظات مستقبلة للمھاجرین كالقاھرة وا -٣  
انتقال األفراد من مكان آلخر -٥  
.وتعتمد على عملیات إحصائیة فقط ، عملیة أقل دقة من التعداد  -٦  
.افظات أخرى المحافظات التى یخرج بعض سكانھا إلى مح -٧  
     انتقال األفراد من مكان آلخر داخل الدولة -٨
انتقال األفراد من دولة ألخرى - ٩   

  :تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : ٨س
  )٥ -١٢ - ١٠ - ١١. (سنوات  ................... یجرى تعداد السكان مره كل -١
    ........................یزداد عدد السكان فى  -٢

  )ساحل البحر األحمر  -وادى النیل ودلتاه  -الصحراء الغربیة  -الصحراء الشرقیة (                 
 )القاھرة  -أسوان  -قنا  -أسیوط (    .....................من المحافظات الجاذبة للسكان  -٣
  ) ٧٥ - ٧٣ -  ٥٧(ة ملیون نسم ............. .ـب م٢٠٠٨یقدر عدد سكان مصر سنھ  -٤
  ) ملیون٢ -ملیون ١ - ملیون ٣ ( كیلومتر مربع .............. إلىتصل مساحة مصر  -٥
  ) ١٨٩٠ -  ١٨٨٠ - ١٨٨٢( م.................. تعداد سكانى فى مصر كان سنھ أول -٦
  )البراكین  -الزالزل - الحروب -العمالة(  ........تتمثل الھجرة االختیاریة فى ھجرة  -٧
   .....................ترجع الزیادة فى أعداد سكان مصر إلى  -٨

  )الزیادة الطبیعیة والھجرة معا  -الھجرة  -الزیادة الطبیعیة  -زیادة الموالید (                         
    ........................توجد أعداد متوسطة من السكان فى  -٩

  )شبھ جزیرة سیناء  - سواحل البحر المتوسط  - الصحراء الغربیة  - وادى النیل(                     
  )  ٨٠- ٧٥ -٧٣ -٦٥( ملیون نسمة  .........م بـ٢٠٠٦یقدر عدد سكان مصر عام  -١٠
      .....................یتركز بعض سكان مصر على سواحل البحر األحمر للعمل فى   -١١

  )القرى السیاحیة  - صید الحیوانات  - الرعى  -الزراعة (                                           
 س٩: بم تفسر

.تعد محافظات الحدود المصریة محافظات طاردة للسكان  -١  
.زیادة أعداد السكان فى المناطق الصناعیة وانخفاضھم فى المناطق الرعویة  -٢  
.یة تزداد معدالت الھجرة إلى المدن الكبیرة مثل القاھرة واإلسكندر -٣  
.ندرة أعداد السكان فى الصحراء الشرقیة والغربیة باستثناء الواحات  -٤  
.یضطر سكان أى مكان إلى الھجرة منھ إلى أماكن أخرى  -٥  
.زیادة أعداد السكان فى مصر  -٦  
.اتجاه الحكومة إلى إعادة توزیع السكان بین المحافظات المصریة  -٧  
.دلتا زیادة أعداد السكان فى الوادى وال -٨  
.إقامة مشروعات اقتصادیة فى بعض المحافظات  -٩  

.زیادة أعداد السكان فى المناطق الغنیة بموارد المیاه  -١٠  
.یجب تشجیع ھجرة السكان خارج محافظات الوادى والدلتا  -١١  
.وجود أعداد متوسطة من السكان على سواحل البحرین األحمر والمتوسط  -١٢  
.افظات الطاردة للسكان اھتمام الدولة بالمح -١٣  
.قلة أعداد السكان فى المناطق الحارة  -١٤  
.اختالف توزیع السكان فى مصر  -١٥  



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٤٨

.أھمیة التعداد السكانى  -١٦  
.وجود أعداد قلیلة من السكان فى مناطق شبھ جزیرة سیناء  -١٧  
.ھجرة السكان من محافظة إلى أخرى داخل مصر  -١٨  
.لسكانى بالصحارى المصریة وجود بعض مراكز التركز ا -١٩  
.تفیدنا التعدادات المختلفة فى التنبؤ بأعداد السكان فى مصر  -٢٠  
. شبھ جزیرة سیناء من المناطق الجاذبة للسكان فى مصر  -٢١  
  أمام كل جملة من الجمل اآلتیة) ×(أو عالمة ) √( ضع عالمة : ١٠س
.  مصر أنحاءالسكان فى جمیع  أعدادیتساوى  -١  
.م مصر بعمل تعداد لسكانھا مرة كل خمس سنوات تقو -٢  
. فقط  الطبیعیة الزیادةبسبب  السكانیة الزیادةتحدث  -٣  
.یزداد السكان فى المناطق الغنیة بالمعادن  -٤  
.یساعدنا التعداد السكانى فى التخطیط السلیم لمستقبل بلدنا  -٥  
. یزداد عدد السكان فى المناطق الغنیة بالمیاه العذبة -٦  
.یھاجر المواطن من محافظة إلى أخرى بحثا عن فرص عمل  -٧  
  .من المناطق متوسطھ السكان  الساحلیةالمحافظات  -٨
  .تسعى الدولة إلى إقامة مشروعات اقتصادیة للحد من الھجرة الداخلیة  -٩

   . المناطق الجبلیة ىیزدحم السكان ف -١٠
  .یفید التعداد فى معرفة عدد السكان فقط  -١١
  .محافظة اإلسكندریة من المحافظات الجاذبة للسكان  -١٢
.   ملیون نسمھ   ٧٣ھو  ٢٠٠٨عدد سكان مصر سنھ  -١٣  
.                      یزداد عدد السكان فى المحافظات الطاردة للسكان  -١٤  
.یسكن سیناء أقل من ملیون نسمة  -١٥  
.یتساوى النمو السكانى فى جمیع محافظات مصر  -١٦   
  . شبھ الخالیة من السكان أوالصحارى من المناطق الخالیة  -١٧
    .محافظة القاھرة أكبر محافظات مصر جذبا للسكان  -١٨
    .یختلف توزیع سكان مصر من محافظة ألخرى  -١٩
   .یخرج تیار ھجرة داخلیة من محافظة قنا إلى محافظة اإلسكندریة  -٢٠
  .ن والتضاریس فى أى مكان فى العالم توجد عالقة قویة بین توزیع السكا -٢١
      .م ٢٠٠٦كان أخر تعداد قامت بھ مصر عام  -٢٢
  واألحمریتزاید عدد السكان على سواحل البحرین المتوسط  -٢٣
  ىمحافظات الحدود مناطق طرد سكان -٢٤
  .تسعى الدولة لتعمیر الصحراء للحد من الھجرة الداخلیة  -٢٥
 .م ١٩٨٦مصر عام  أجرى أول تعداد سكانى فى -٢٦
  أكمل: ١١س
  ...........................تعداد سكانى فى مصر عام  أول أجرى -١
  .المحافظة األولى فى جذب السكان  ........................تعد محافظة  -٢
 ...........................یسمى   الدولةداخل  آلخرمن مكان  اإلنسانانتقال  -٣
  ملیون نسمھ ............................م  نحو ٢٠٠٦ام  بلغ تعداد مصر ع -٤
 ........................تمتد معظم محافظة مطروح داخل  -٥
  ...........................باسم تعرف عملیة حصر السكان فى أى مكان فى العالم  -٦
  ........................... و ...........................الزیادة الطبیعیة تعنى الفرق بین  -٧
  السكانى ...........................اإلسكندریة من محافظات  -٨
  .بالسكان مقارنة بالوادى  ........................تكتظ   -٩

  ..........نتیجة  .......أو  ......و  .......الزیادة السكانیة قد تكون طبیعیة نتیجة االختالف بین  -١٠
  ...........................و  ...........................محافظات الجاذبة للسكان من ال -١١
  ........................یطلق على عدد السكان الذین یعیشون فوق وحدة مساحیة من األرض  -١٢
  ...........................یفید التعداد السكانى فى التنبؤ بـ  -١٣
  .نمو السكان  ........................لتى تتمیز بـ تعد مصر من الدول ا -١٤
  .....................تتجھ معظم تیارات الھجرة الداخلیة فى مصر إلى محافظة  -١٥
  ........................و  .........................و  ........................یندر وجود السكان بمصر فى مناطق  -١٦
  المنتشرة بالصحراء الغربیة ............................د قلیلة من السكان فى توجد أعدا -١٧
  ........................و   ........................من المحافظات التى یخترقھا نھر النیل  -١٨
  ...........................و  ...........................تزداد أعداد السكان فى المناطق الغنیة بـ  -١٩
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  ...........................یتأثر توزیع السكان فى مصر نتیجة اختالف  -٢٠
 .....................و  .....................تعود أھمیة التعداد السكانى إلى االستفادة منھ فى  -٢١
  .ط على فرع دمیاط وساحل البحر المتوس ........................تقع محافظة  -٢٢
  ......................و   ......................من المناطق الخالیة وشبھ الخالیة من السكان فى مصر  -٢٣
  ...........................أعداد السكان على السواحل المصریة أعداد  -٢٤
  . ملیون نسمھ ............................م  نحو ١٩٩٦مصر عام   عدد سكانبلغ  -٢٥

  

           بنك األسئلة                                   )  )  الوحدة الرابعة(  

  :صف كل عصر من العصور اآلتیة : ١س
  العصر الحجرى الحدیث) العصر الحجرى القدیم               ب) أ  
  عصر الحدید) عصر البرونز                         د) جـ 

  یة ؟اكتب اسمك بالھیروغلیف: ٢س
  صف حیاة المصرى القدیم قبل نزولھ إلى الوادى ؟: ٣س
  صف مسكن المصرى القدیم بعد االستقرار ؟: ٤س
  لماذا اھتم المصرى القدیم بتحنیط جثة المیت ؟: ٥س
  :بین مملكة الشمال ومملكة الجنوب من حیث  قارن: ٦س

  لون التاج -الشعار  -العاصمة          
  مملكتى الشمال والجنوب ؟ متى نجح مینا فى توحید: ٧س
  اذكر أھم إنجازات الملك مینا ؟: ٨س
  اذكر أھم العوامل الطبیعیة لقیام الحضارة المصریة القدیمة ؟: ٩س
  صف مناخ مصر ؟: ١٠س
  اذكر بعض المعادن والصخور الموجودة فى مصر ؟: ١١س
  

  :أمام كل جملة من الجمل اآلتیة ) ×(أو عالمة ) √( ضع عالمة : ١٢س
  المصرى القدیم فوق الھضاب حیاة مستقرة     اإلنسانعاش  .٣٥
            القدیمةالجیش من عوامل قیام الحضارة المصریة  .٣٦
 توصل المصریون القدماء الى معرفة الكتابة الصینیة   .٣٧
 .تبدأ العصور التاریخیة بمعرفة اإلنسان للكتابة  .٣٨
 .دیمة ساعدت الموارد الطبیعیة على قیام صناعات متنوعة فى مصر الق .٣٩
 .كانت حیاة المصرى القدیم فوق الھضاب مملوءة بالخوف والقلق  .٤٠
 .قبل المیالد على ید الملك مینا ٤٢٤٢تم توحید البالد عام  .٤١
 كانت عاصمة مملكھ الشمال مدینة نخب  .٤٢
   .استقر اإلنسان المصرى القدیم على ضفاف نھر النیل  .٤٣
  .ة  عصور ما قبل التاریخ تبدأ عندما عرف اإلنسان الكتاب .٤٤
  .فى العصر الحجرى الحدیث كانت تصنع األدوات من الحدید والنحاس   .٤٥
 .توصل المصریون القدماء إلى الكتابة الھیروغلیفیة  .٤٦
 تقع مصر وسط قارات العالم الجدید .٤٧
 .بعد استقرار المصرى القدیم فى الوادى استأنس الحیوان  .٤٨
 .تاج مملكة الشمال لونھ أبیض  .٤٩
  .ما قبل التاریخ باالستقرار  تمیزت حیاة اإلنسان فى عصور .٥٠
 .من عوامل قیام الحضارة المصریة القدیمة نھر النیل والموقع الجغرافى  .٥١
 .عرف المصرى القدیم النار واستخدمھا فى إبعاد الحیوانات المفترسة  .٥٢
  .تقدم قدماء المصریین فى المجاالت المختلفة  .٥٣
  .ق م  ٣٢٠٠نجح الملك مینا فى توحید البالد  .٥٤
  .القدیم عصر الحدید قبل عصر البرونز عاش المصرى  .٥٥
                  .تمیزت حیاة اإلنسان فى عصور ما قبل التاریخ باالستقرار  .٥٦
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  . بدأ التاریخ بصنع اإلنسان أدواتھ من معدن الحدید .٥٧
 .لم یلعب الجیش دورا فى قیام الحضارة المصریة القدیمة  .٥٨
 .ر سجل مینا انتصاراتھ على لوحة تعرف باسم لوحة نارم .٥٩
  .أدت الوحدة بین األقالیم إلى قیام حكومة مركزیة لخدمة الشعب  .٦٠
 .حاكمة فى مصر القدیمة ھو نارمر   أسرة أولمؤسس  .٦١
  لھا ون ھلیوبولیس عاصمةأم من مدینة .ق٤٢٤٢اتخذت الدولة الموحدة عام .٦٢
  .من إنجازات الملك مینا بناء قلعة الجبل  .٦٣
 .صنع اإلنسان بیتھ من الطوب األحمر  .٦٤
  .ستقرا اإلنسان المصرى نشأت المدن ثم القرى بعد ا .٦٥
 . بنى الملك مینا قلعھ تسمى بوتو .٦٦
 تطل مصر على ثالثة بحار مھمة .٦٧
  .صنع اإلنسان أدواتھ فى العصر الحجرى الحدیث من البرونز  .٦٨
   . عاش المصرى القدیم فى وادى النیل حیاة مستقرة .٦٩
  أكمل: ١٣س
 .................من    ھالمصرى القدیم مالبس اإلنسانصنع  .١
 .................قیام الحضارة المصریة القدیمة    ىف األولالسبب  .٢
 .................مناخ مصر حار فى فصل   .٣
 .................  المصري قدیما على ضفاف النیل لممارسة حرفة اإلنساناستقر  .٤
 ..............نجح مینا فى توحید مملكتى الشمال والجنوب عام   .٥
 ................ على ممارسة مھنة شجع  والنحاس البرونز والحدیدكمعادن  وجود .٦
 .................المصرى ووالؤه لمكانھ بعد معرفتھ   اإلنساناستقرار  أبد .٧
 .................مدینتى یسمى    أوحبى لقریتى  .٨
 قوى لحمایة البالد   ..............ساعد قیام الوحدة على بناء   .٩

 .................المدرسة یسمى    ىف ىصدقائى وزمالئأسرتى وأ رادألفحبى  .١٠
 .................  اھتم المصریون قدیما بتحنیط جثثھم اعتقادا منھم فى .١١
 ..............كان اإلنسان فى العصور القدیمة یعیش فوق   .١٢
 ..............تحققت الوحدة األولى فى مصر عام   .١٣
  .............. و  ..............لمصریة القدیمة  من عوامل قیام الحضارة ا .١٤
 .................  الملك الذى حقق الوحدة .١٥
  لھا  ..............اتخذت كل قریة وكل مدینة   .١٦
  .................  كانت عاصمة مملكة الشمال .١٧
  .................  بنى المصرى القدیم مساكنھ من .١٨
 .................  االسم الحالى لمدینة طیبة .١٩
  ..............من العوامل التى ساھمت فى استقرار المصرى القدیم   .٢٠
 ................. اإلنسان عندما عرف  التاریخیةالعصور  تبدأ .٢١
 ................. و .................معدن البرونز ینتج من خلط معدن   .٢٢
   .............. و ..............ساعدت معرفة اإلنسان للزراعة على  .٢٣
  .............. والوجھ البحرى یمثل مملكة   .............. الوجھ القبلى یمثل مملكة  .٢٤
  .................كانت حیاة المصرى القدیم قبل معرفتھ الزراعة تتمیز بالتنقل و .٢٥
  ................. لتكون عاصمة للبالد وبنى حولھا .................بنى الملك مینا مدینة  .٢٦
 .................نبات استخدمھ المصرى القدیم فى صنع مالبسھ ھو  .٢٧
 ..............إلى مرحلة    ..............تطورت الكتابة الھیروغلیفیة من مرحلة   .٢٨
  .................وحبى لوطنى یسمى  .................لعملى یسمى   ىحب .٢٩
 .................كان نبات البردى شعارا لمملكة  .٣٠

  
  :ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیةاكتب  :١٤س
 عاصمة مملكة الجنوب .١
 قبل معرفة الكتابة اإلنسانالتى عاش فیھا  األزمنة .٢
 م .ق ٤٢٤٢عاصمة مصر الموحدة عام  .٣
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 عملیة یقصد بھا حفظ الجسم سلیما محتفظا بمظھره .٤
 الشعار الذى اتخذتھ مملكة الشمال .٥
 عاصمة مملكة الشمال .٦
 .ر التاریخیة لإلنسان بمعرفتھ لھا بدأت العصو .٧
 مادة تنتج من خلط النحاس والقصدیر .٨
 معركتھ مع مملكة الشمال أخبارسجل علیھا الملك مینا  .٩

 .أوى إلیھا اإلنسان قدیما لیحتمى بھا من برودة اللیل وحرارة الشمس  .١٠
 لون تاج مملكة الشمال .١١
 .حب المصرى القدیم ألرضھ التى عاش علیھا ولمن حولھ  .١٢
 ت استخدمھ المصرى القدیم فى صنع مالبسھنبا .١٣
 م . ق ٣٢٠٠وموحد القطرین عام الفرعونیة  ىلاألو األسرةمؤسس  .١٤
 العصر الذى تعلم فیھ المصرى القدیم نحت الحجارة بدقھ .١٥
 تكونت من اتحاد القرى والمدن .١٦
 یلعب دورا فى حمایة البالد والدفاع عنھا  .١٧
 مدینة خرج منھا الملك مینا .١٨
 الجماعةجزء من  نھبأ اإلنسانشعور  .١٩
 الحرفة التى عمل بھا المصرى القدیم فوق الھضاب .٢٠
   حكم الملك مینا أثناءعاصمھ البالد  .٢١
 على جدران المعابد  أخبارھمالمصریون القدماء  بھاالتى سجل  الكتابة .٢٢
                                                                الكتابة اإلنسانالعصور التى عرف فیھا  .٢٣
  فجوه فى بطن الجبل كان یسكن فیھا المصرى القدیم     .٢٤
  علل:  ١٥س
 القدیم من فوق الھضاب ىنزول المصر .١
 اعتزاز المصریین بالملك مینا .٢
 النیل ىواد ىالقدیم ف ىاستقرار المصر .٣
 .بناء المصرى القدیم المساكن بعد نزولھ إلى وادى النیل  .٤
 .أھمیة معرفة الكتابة الھیروغلیفیة  .٥
 .ین الملك مینا جیش قوى تكو .٦
 .لجوء المصرى القدیم إلى الكھوف  .٧
 .قیام الحضارة المصریة القدیمة  .٨
 .اھتمام المصریین القدماء بالتحنیط  .٩

 . كان المصرى القدیم دائم التنقل والترحال  .١٠
 .قیام حكومة مركزیة فى مصر القدیمة  .١١
  :اختر اإلجابة من بین القوسین : ١٦س
  )الكتابة  -الصناعة  - الزراعة (  ..............دأ عندما عرف اإلنسان العصور التاریخیة تب -١
  )الدیموطیقیة  -الھیروغلیفیة  -الفرنسیة ( ..........توصل المصریون القدماء إلى معرفة الكتابة  -٢
  )الكتان  -الیاسمین  -اللوتس  -البردى (    ..............شعار مملكة الشمال   -٣
  )بوتو  -أون  -منف  -طیبة (    ..............اسم  ) من نفر ( على قلعة أطلق العرب  -٤
     ..............استخدم المصرى القدیم فى الزراعة   -٥

  )المحراث  -الجرارات الزراعیة  -األسمدة  -الصوبات (                                          
  )مینا  –خوفو  –أحمس (  ..............الملك الذى حقق أول وحدة لمصر ھو  -٦
  )القرى  -الكھوف  -المدن  -النجوع (  ..............سكن المصرى قدیما فى بدایة حیاتھ  -٧
 )القطن  -الكتان  -الصوف -یرحرال( .............مالبسھ من جلد الحیوانات و  اإلنسانصنع  -٨
  )الحدید -البرونز  -الفضة  -الذھب ( صدیرمن خلط النحاس مع الق ..............یتكون معدن -٩

  م . ق    ..............قامت أول دولة موحدة فى مصر القدیمة عام   -١٠
                                                           )٢٢٤٤ - ٢٤٢٤ - ٤٢٤٢ - ٤٤٢٢ (  

  )ریس اأو - بوتو -طیبة  -نخب  ( ..............عاصمھ مملكھ الشمال ھى  -١١
  )أزرق  -أحمر  -أبیض  -أصفر (    ..............لون تاج مملكة الجنوب   -١٢
   ..............انتھت عصور ما قبل التاریخ بمعرفة اإلنسان   -١٣

  )الكتابة  -النار  -الرعى  -الصناعة (                                                                 
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  )اللوتس -البردى  –الكتان ( ..............ر مملكھ الجنوب ھو شعا -١٤
  )أواریس  -طیبة  -منف  -أون (    ..............خرج الملك مینا من مدینة   -١٥
  ) الحجارة - االسمنت  -الطوب اللبن ( .............. بنى المصرى القدیم مساكنھ من -١٦
) نخب  -بوتو  -منف  -أون (  .............. عاصمھ مملكھ الجنوب ھى  -١٧  
)الحدید  -البرونز -الذھب  -الحجر (  .......فى عصر البرونز صنع اإلنسان أدواتھ من  -١٨  
)الصید -الزراعة  - الصناعة ( ..............ـالمصرى القدیم بعد نزولھ إلى الوادى ب عمل -١٩  
)اون ھلیوبولیس -منف  -بوتو( ..............ق م ھى  ٤٢٤٢ عاصمة الوحدة األولى عام -٢٠  
) الكتابھ -الجیش  -الطقس  ( .............. من عوامل قیام الحضارة المصریة  -٢١  
  ) سبق كل ما  -العلوم  -الفلك  -الطب (  .............. ىتفوق المصریون القدماء ف -٢٢
   ..............بدأت الكتابة بالتعبیر عن الشئ برسمھ فى شكل   -٢٣

  )نقاط  -أرقام  –حروف  -صور(                                                                       
  )تعاون  -انتماء  -والء  -مسئولیة (    ..............ارتباط الفرد بأسرتھ یعنى   -٢٤
  )تحنیطا  -یدا توح -خلودا  -بعثا (   ..........عملیة حفظ الجسم سلیما بعد الموت تسمى  -٢٥

  
  

)١االمتحان رقم   
      : أمام العبارة الخاطئة) × ( أمام العبارة الصحیحة وعالمة )  √( ضع عالمة : ١س
  (     )تتناول الدراسات االجتماعیة حیاة اإلنسان فى الحاضر والمستقبل        -١
  (     )      من أشھر الجبال فى مصر جبل سانت كاترین                           -٢
  (     )المناخ ھو حالة الجو فى مدة قصیرة                                            -٣
  (     )الخریطة رسم توضیحى لتفاصیل أى جزء على سطح القمر                -٤

  :أكمل الجمل اآلتیة :  ٢س
  --- ----------- و --- ----------- لنھر النیل فرعان ھما -١
  --- -------- --- ارات أسیا وأفریقیا وأوروبا ھى قارات العالمق -٢
  --- ----------- قبل حفر قناة السویس كانت السفن تدور حول قارة -٣
  --- -------- --- عرف اإلنسان المصرى القدیم الزراعة عندما نزل إلى  -٤
  --- -------- --- الذى وحد القطرین الملك  -٥

  :ین األقواس تخیر اإلجابة الصحیحة من ب:  ٣س
  )جنوب غرب  -شمال شرق -شمال غرب  -جنوب شرق( أفریقیا  ---- --- تقع مصر -١
  )السھل  -التل  -الھضبة  -الجبل (  --- -------- --- أرض مرتفعة قلیال ولھا قمة -٢
  )أمریكا الشمالیة  -أمریكا الجنوبیة -أوروبا -استرالیا( ---- من قارات العالم القدیم -٣
  )المدن -الكھوف  -القرى  -المساكن (فوق الھضاب  --- ----- رى القدیم سكن المص -٤
  )أواریس -أون  -منف  -طیبة ( لتوحید البالد  --- -------- ---خرج مینا من مدینة  -٥

  :وضع رقمھا بین القوسین ) أ ( ما یناسب المجموعة ) ب( تخیر من المجموعة : ٤س
  )ب (                            )              أ (                    

  التجاھاتایساعدنا فى تحدید باقى (   ) تنمو النباتات الصحراویة حیث             -١
  أحمر(   )    من عوامل قیام الحضارة المصریة     -٢
  المناخ المعتدل(   )     منطقة وادى النیل بمصر                -٣
  مزدحمة السكان           (   )               لبس ملك الشمال تاجا لونھ   -٤
  ندرة المیاه (   )       خریطة سھم یشیر إلى الشمالالفى  -٥

  أبیض(   )                                                       
  :اكتب المفھوم لكل عبارة من العبارات اآلتیة :  ٥س
  )          (    أرض شدیدة االرتفاع ولھا قمة     -١
  (              ) العصر الذى صنع فیھ اإلنسان أدواتھ من الحدید     -٢
  (              )حفظ الجسم سلیما بمظھره وشكلھ بعد الموت    -٣
  (              )النسبة بین المسافة على الخریطة وما یقابلھا على الطبیعة  -٤
  )      (        نبات ینمو دون تدخل اإلنسان   -٥
  



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٥٣

                                    
   ٢االمتحان رقم 

  ــ : أكمل الجمل اآلتیة :١س
  --- -------- -- یوجد فى أى خریطة سھم یشیر دائما إلى اتجاه    )أ

  --- -------- -- تقع مصر فى الركن الشمالى الشرقى من قارة   )ب
  --- - ------- --  السكان فى محافظات الوادى و زدادی  )جـ
  --- -------- --  ساعدت الزراعة اإلنسان المصرى القدیم على حیاة  )د

       --- -------- --  من قارات العالم الجدید أمریكا الشمالیة وأمریكا الجنوبیة و  )ھـ
  ـ: الخاطئةأمام العبارة )×(أمام العبارة الصحیحة وعالمة ) √( ضع عالمة  :٢س

  {      }زمنیة طویلة   المناخ ھو حالة الجو فى فترة    )أ
  {       } ازدادت أھمیة موقع  مصر بعد حفر قناة السویس    )ب
  {       }صنع اإلنسان أدواتھ فى العصر الحجرى الحدیث من البرونز      )جـ
  {       }السكان فى جمیع أنحاء العالم   یتساوى عدد   )د

  {       }     نھار یدل اللون األزرق فى الخریطة على البحار واأل   )ھـ
  :اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :٣س

  )قطع األخشاب - األسماك  صید -  الزراعة - الصناعة(----- -- فى القرى المصریة حرفة  تنتشر )أ
        )                             مصرى - أمریكى - انجلیزى - برتغالى( --- - طریق راس الرجاء الصالح اكتشفھ مالح  )ب
                    )١٨٧٥ -١٨٥٣ -١٨٥٢ - ١٨٨٢( - ---------- -- مصر عام  سكانى في أجرى أول تعداد) جـ
  ) القصور - القـرى - الكھــوف - المــدن(  - --------- -- سكن المصرى القدیم فى بدایة حیاتھ ) د

  )                                         الھضاب   -ألودیة ا - الجبال -  الواحات(    --- -------- -- تنتشر بالصحراء الغربیة  )ھـ
  ـــ:صل العبارات من العمود األیمن بما یناسبھا من كلمات من العمود األیسر  :٤س

  الخریطــــــــــــــة       قناة السویس تربط بین                           )أ
  البحر األحمر والبحر المتوسط   نتعرف على موقع محافظتى من خالل         ) ب
  منــــــــف       نوب مصر ھى            جالدولة التى تقع ) جـ
  الســـــــــــــودان            بنى الملك مینا عاصمة لمصر ھى      ) د

  بـــــوتــــــــو         عاصمة مملكة الشمال مدینة                )ھـ
  لیبیــــــــا                                                                 

  ـــ    :اكتب المفھوم الذى یدل على كل العبارات اآلتیة  :٥س
                نبات ینمو تلقاء نفسھ    ) أ

  حار جاف صیفا دافىء ممطر شتاُء                                                   )ب
  قارة أسیا وأفریقیا وأوروبا                                          اسم یطلق على  )جـ
  عملیة یقصد بھا حفظ الجسم سلیماُ بمظھره وشكلھ بعد الموت                ) د

  أرض مرتفعة ولھا قمة      ) ھـ
  

   ٣االمتحان رقم 
    -:أكمل ما یأتى :  ١س

                                                               - ----------- -- و   - ----------- -- توسط    من المحافظات التى تقع على ساحل البحر الم )أ
  بالسكان مقارنة بالوادى  - ----------- -- تكتظ   )ب
                                                                                      - ----------- -- صنع اإلنسان المصرى القدیم مالبسة من   )جـ
  - ----------- -- السبب األول في قیام الحضارة المصریة القدیمة   )د

  - ----------- -- صنع اإلنسان أدواتھ فى العصر الحجرى من )  ھـ
   - :أمام الخاطئة ) ×(أمام العبارات الصحیحة و عالمة ) √(ضع عالمة : ٢س

  (         )   . ان محافظتا القاھرة واإلسكندریةمن المحافظات الجاذبة للسك   )ا
  .     (         ) النبات الطبیعى ھو الذى ینمو نتیجة تدخل اإلنسان )ب
  (         )                 .  زادت أھمیة موقع مصر بعد حفر ترعة السالم )جـ



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٥٤

  (         )   یتساوى أعداد السكان فى جمیع أنحاء مصر )د
   -:تدل علیھ كل عبارة  أكتب ما:  ٣س

  . عاصمة مملكة الجنوب) أ
  .             أشكال سطح األرض المختلفة من جبال وتالل وھضاب وسھول) ب
  .                                           عملیھ حصر السكان للتعرف على أعدادھم وتركیبھم )جـ
  ى جزء من سطح األرضأرسم توضیحي لتفاصیل )  د

  بة  ترة الزمنیة التى عاش فیھا اإلنسان قبل معرفة الكتافقصد بھا الی) ھـ
   - :أختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ٤س

  ] خوفو –أحمس  –مینا [     - ----------- --  الملك الذى حقق الوحدة )أ
    ]           التل –السھل  –الجبل [   - ----------- --  ارض مرتفعة قلیال ولھا قمة )ب
  ]  نھر النیل - البحر المتوسط  - البحر األحمر [ - ---- --  تضیق السھول الساحلیة عند )جـ
  ] الشرق - الشمال  -الجنوب [ - ------ --  ى یرسم أعلى الخریطة یدل علىلذالسھم ا )د

  )أ(یناسب المجموعة  ما) ب(اختر من المجموعة  : ٥س
  )ب(                                          )                              أ(              

  الھیروغلیفیة      كان اإلنسان المصرى القدیم یعیش فوق   -١
      بوتو              عرف اإلنسان المصرى القدیم الزراعة عندما نزل إلى  -٢
  الوادى        كانت عاصمة مملكة الجنوب تسمى  -٣
    الھضبة          كان لون تاج مملكة الشمال -٤
  نخب      عرف اإلنسان المصرى القدیم الكتابة باللغة  -٥

  حمرأ                
  

                                                                                             
  ٤االمتحان رقم 

  :أمام ما یلى )  ( أو  )  √ ( ضع عالمة :  ١س
  (      )وب لیبیا یحد مصر من الغرب دولة السودان ومن الجن) ا

  (      )القلزم ھو االسم القدیم لبورسعید  ) ب
  (      )سكن اإلنسان المصرى القدیم الكھوف فوق الھضاب   ) جـ
  (      ) یزداد عدد السكان فى الصحاري   )  د 

  (      )كانت عاصمة مملكة الشمال بوتو    ) ھـ 
  :أكمل ما یلى : ٢س

  .سم القدیم لمیناء السویس ھو اال   - ----------- - ) ا
  - ----------- - أعلى قمة فى مصر ھى قمة جبل ) ب
  ھو مؤسس أول أسرة فرعونیة حاكمة     - ----------- - یعد الملك ) جـ
  - ----------- -كان حاكم مملكة الجنوب یلبس تاجا لونھ )  د 

   مساحة واسعة من الیابس تضم عددا من الدول داخلھا   - ------------ ) ھـ 
  :تخیر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس : ٣س

  )الغرب  -الشمال  -الشرق  -الجنوب ( البحر األحمر        - ------------یحد مصر من ) ا
  - ----------- - عرف اإلنسان المصري القدیم االستقرار عندما تعلم )  ب

  )الصید  -التجارة   -الصناعة  -راعة الز(                                                            
  )الغابات  –النباتات  -الحشائش( عندما تكون األمطار غزیرة   - ----------- -تنمو ) جـ
  )الھیروغلیفیة -اإلنجلیزیة - الصینیة( ------ -توصل المصریون القدماء إلى معرفة الكتابة ) د

  البحر المتوسط واألحمر (                          - ------------تربط قناة السویس بین )  ھـ
  )البحر األحمر والمحیط الھندى  -البحر المتوسط والمحیط األطلنطى  -                      

  )بوتو  -نخب  -أون ھلیوبولیس (  - ----------- - كانت عاصمة مملكة الجنوب ) و 
  ) ٦  -  ١٠  -٨  - ٥(  سنوات   - ------------ تقوم الدولة بعمل تعداد سكانى كل ) ز
  )اإلسكندریة   -الشرقیة  -مطروح (   - ------------ من المحافظات الجاذبة للسكان ) ى

  أكتب مفھوم كل عبارة : ٤س



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٥٥

  حفظ جثث الموتى سلیمة بمظھرھا وشكلھا ) أ
  النبات الذى ینمو بشكل طبیعى دون تدخل اإلنسان فیھ         ) ب
  ریطة وما یقابلھا على الطبیعة  النسبة بین المسافة على الخ) جـ
  أرض شدیدة االرتفاع ولھا قمة                                    )  د

  كل ما یحیط باإلنسان من ظواھر طبیعیة وحضاریة            ) ھـ
  انتقال األفراد من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة              ) و

     :  بم تفسر : ٥س
  ضیق السھول الساحلیة على البحر األحمر ) أ                       

  محافظات الحدود محافظات طاردة ) ب                      
  قیام الدولة بعمل التعداد السكانى ) جـ                     

  ٥االمتحان رقم 
                       :                            اكتب مدلول األرقام على الخریطة التالیة ) أ: ١س
                                                    .........................البحر  -١
    .......................... دولة   -٢
  ....................... البحر -٣
         .......................دولة  -٤
  ......................نھر   -٥
  ................... راءالصح -٦
  بم تفسر ) ب
  . ضیق السھول الساحلیة على البحر األحمر  -١
  .  ازدحام السكان في الوادى والدلتا  -٢

  : أكمل ما یلي : ٢س
  .......................المحافظات التى یخرج منھا السكان تسمى محافظات  )١(
 ...........................تقع مصر في الركن الشمالى الشرقي لقارة  )٢(
 .....................و  ................ترجع الزیادة فى أعداد السكان في مصر إلى  )٣(
 . العاصمة الحالیة لجمھوریة مصر العربیة  ..................تعتبر محافظة  )٤(
 ................... االسم القدیم لمیناء السویس ھو  )٥(

  :اكتب المفھوم العلمى : ٣س
     . فراد من مكان إلى مكان آخر انتقال األ )١(
   . حصر عدد السكان مرة كل عدة سنوات  )٢(
 .                                 مساحة واسعة من الیابس تضم عدد من الدول داخلھا  )٣(
 . النسبة بین المسافة على الخریطة وما یقابلھا في الطبیعة  )٤(
 . نبات ینمو دون أن یزرعھ اإلنسان  )٥(

   :أكمل ما یلي : ٤س
  ..................السبب األول لقیام الحضارة المصریة القدیمة ھو ) ١(
  ......................و  ......................كان المصري القدیم یصنع مالبسة من ) ٢(
  ........................ سجل مینا انتصاراتھ على لوحة) ٣(
  ......................تبدأ العصور التاریخیة بمعرفة اإلنسان ) ٤(
  ..........قبل حفر قناة السویس كانت السفن تدور حول قارة إفریقیا في طریق یسمى ) ٥(

  .بم تفسر ) أ: ٥س
 كون الملك مینا جیشاً قویاً ؟  )١(
 نزول المصري القدیم من الھضبة إلى الوادي ؟  )٢(
 ھجرة السكان من مكان ألخر ؟  )٣(

  حیث المكان والعاصمة ولون التاج والشعار قارن بین مملكتى الشمال والجنوب من ) ب
  

  ٦االمتحان رقم 
    - ) :×  (  أو عالمة )   √(  ضع عالمة  :١س
  الشمال والجنوب من الجھات األصلیة                                                             (        )  -١

٢ 

١ 

٤ ٣ 

٥ 
٦ 



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٥٦

 سویس من جھة الشمال                             یقع میناء بور سعید علي رأس قناة ال(        )   -٢
 تعد محافظة الفیوم من محافظات الوجھ البحري                                               (        )  -٣
  تاریخ مصر الفرعونیة الملك نارمر   ىمؤسس أول أسرة ف(        )  -٤

    -:بــم تفســـر :  ٢س
  .حققھا الملك مینا  ىأھمیة الوحدة الت -٢.                           رسم أھمیة مقیاس ال -١

     -:أكمل العبارات اآلتیة :  ٣س
 - ---------- و  - ---------- و  - ---------- ساھم في نشأة الحضارة المصریة كل من  -١
 داخل الصحراء الغربیة   - ---------- یمتد معظم مساحة محافظة  -٢
  - ----------  ىمصر عل ىأنعم هللا بھا عل ىرد الطبیعیة التساعدت الموا -٣

      -) :أ  (  ما یناسب المجموعة ) ب (  اختر من المجموعة :  ٤س
  )           ب(              )                                     أ (         

 الشمال الشرقي والجنوب الغربي جھتان       ــ  أحمر   -١
 م              ــ  أبیض ٢٠٠٦غ عدد سكان مصر عام بل -٢
  ملیون نسمة    ٧٣ــ       لبس ملك الشمال تاج لونھ                  -٣

  ملیون نسمة ٧٥ــ                                                              
  ــ متقابلتان                                                            

  ٤                      -: على الخریطة وضح مدلول األرقام :   ٥س
                                       - ---------- البحر  -١
 ١                                                 - ---------- دولة  -٢
  ٢               ٣                              - ----------  جنوبعاصمة مملكة ال -٣
                                   - ---------- فرع  -٤

   ٧االمتحان رقم 
  -:أكمل ما یأتى  -:السؤال األول 

  والتخطیط للمستقبل  ------ و - ------ تھتم الدراسات االجتماعیة بدراسة السكان فى كل من  -١
 - ---------- و  - ---------- من المحافظات الجاذبة للسكان  -٢
 - ----------  وأفریقیا و - ---------- تتوسط مصر ثالث قارات ھى  -٣
  - ---------- إلى مرحلة  - ---------- تطورت الكتابة الھیروغلیفیة من مرحلة  -٤

  -) :×  (  أو عالمة )   √(  ضع عالمة  -: السؤال الثانى 
                                                               مقاییس الرسم فى جمیع الخرائط متساویة(        )  -١
 م                                                .ق ٤٢٤٢نجح مینا فى توحید المملكتین عام (        )  -٢
  ساعدت حدود مصر على استقرارھا بین جیرانھا  (        )  -٣

  -:كل عبارة مما یأتى كتب ما تشیر إلیھ ا :السؤال الثالث 
  مساحة من األرض تنخفض عما حولھا   -١
 الحمایة من الحیوانات المفترسة  وأفتحة عمیقة فى الجبل یلجأ إلیھا اإلنسان للنوم   -٢
 ھو النبات الذى ینمو بشكل طبیعى دون أن یزرعھ اإلنسان    -٣
  انتقال األفراد من مكان آلخر داخل حدود الدولة   -٤

   -:اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : لرابع السؤال ا
  )كل ما سبق  -المشاركة  -التعاون  -االستقرار(  - ---------- بعد معرفة الزراعة تطلب  -١
  )المستطیل -المثلث -المربع  -السھم( - ---- یحدد اتجاه الشمال على الخریطة عن طریق -٢
  )الصناعة  -الكتابة  -الصید -الزراعة(  - -------- اإلنسان ةعرفبمالعصور التاریخیة تبدأ  -٣
  )  ١٠   -  ٩  -  ٥  -  ٤(  سنوات - ---------- یجرى تعداد السكان فى مصر كل  -٤
                                                  -) :أ  (  ما یناسب المجموعة ) ب (  اختر من المجموعة : لسؤال الخامس ا

  )ب (                                                )أ  (            
  أحمر  -     من عوامل قیام الحضارة فى مصر        -١
  الوادى الجدید   -        أدت الى نشر األمن والطمأنینة          -٢
  أبیض   -   من المحافظات الصحراویة                   -٣
  المناخ   -       لبس ملك الشمال تاجا لونھ               -٤

    الوحدة   -                                                           



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٥٧

   ٨االمتحان رقم 
  -) :×  (  أو عالمة )   √(  ضع عالمة :  السؤال األول  

  اتجاه الغرب عكس اتجاه الجنوب(        )  -١
  م.ق  ٤٢٤٢نجح مینا فى توحید البالد عام (        )  -٢
  من أشھر الھضاب فى مصر ھضبة مارمریكا(        )  -٣
   عاش اإلنسان فى العصر الحجرى حیاة مستقرة (        ) -٤

  -:أكمل ما یأتى : السؤال الثانى 
  - ---------- مع  - ---------- یتكون معدن البرونز من خلط معدن  -١
  - -------- -- و  - ---------- تتمیز محافظة جنوب سیناء بموقعھا على خلیجى  -٢
  - ----------  النسبة بین المسافة على الخریطة وما یقابلھا على الطبیعة -٣

   -:اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : السؤال الثالث 
  - ---------- بنى الملك مینا منف لتكون عاصمة البالد وبنى حولھا  -٢

  )مدرسة   -سور  -قلعة  -حدیقة (                                                                     
  )الصید -التجارة -الصناعة - الكتابة( - ---------- ـبدأت العصور التاریخیة بمعرفة اإلنسان ل -٣
  )أمریكا الجنوبیة -أمریكا الشمالیة -أفریقیا -استرالیا(إحدى قارات العالم القدیم  - ---- تعد -٤

    :لكل من  اذكر سببا واحدا: السؤال الرابع 
  .وجود أعداد من السكان فى الواحات  -١ 

  .كان المصرى قدیما یأوى إلى الكھوف فوق الھضاب  -٢
                                                  -) :أ  (  ما یناسب المجموعة ) ب (  اختر من المجموعة  -:السؤال الخامس 

  )ب (                                            )أ  (            
  طیبة -         عاصمة مملكة الشمال                  -١
  الوادى الجدید -   من المحافظات المزدحمة بالسكان         -٢
  بوتو  -م    .ق ٤٢٤٢عاصمة مصر الموحدة عام -٣
  القاھرة  -      مدینة ظھر فیھا مینا                      -٤

  أون ھلیو بولیس  -                                                        
  )مدرسة على بن أبى طالب بسفاجا (  ٩االمتحان رقم 

  -:أكمل ما یأتى  -:السؤال األول 
  - ----------  و - ----------  و - ----------  و - ---------- الجھات األصلیة ھى  -١
  - ----------  و - ----------  و - ------ ---- تقع مصر عند ملتقى ثالث قارات ھى  -٢
  - ---------- وتكتظ فى  - ----------  و - ----------  و - ---------- یندر عدد سكان مصر فى المناطق  -٣
  - ----------  و - ----------  عوامل قیام الحضارة المصریة القدیمة الموارد الطبیعیة و -٤

  -) :×  (   أو عالمة)   √(  ضع عالمة  -:   الثانىالسؤال 
  یساعدنا مقیاس الرسم على تحدید اتجاه الشمال (        ) -١
  القلزم ھو االسم القدیم لقناة السویس (        ) -٢
  نجح الملك مینا فى تحقیق الوحدة بین أقالیم البالد (        ) -٣

  -:اختر االجابة الصحیحة مما بین القوسین  -:السؤال الثالث 
  - ----------  إلىاألصلیة على الخریطة سھم یشیر لتحدید الجھات  -١

  )الشرق    -الجنوب    -الشمال  ( 
  )الزالزل   -العمالة  -الحروب  ( - ---------- تتمثل الھجرة االختیاریة فى ھجرة -٢
  )بوتو   -طیبة  -نخب(  - ---------- كانت عاصمة مملكة الشمال  -٣

  -:كل عبارة مما یلى اعط المفھوم الدال على  -:السؤال الرابع 
  كل ما یحیط باإلنسان من ظواھر طبیعیة ومظاھر حضاریة  ) - ---------- ( -١
 مساحة واسعة من األرض قلیلة االرتفاع مستویة أو شبھ مستویة  ) - ---------- ( -٢
 انتقال األفراد من مكان آلخر ) - ---------- ( -٣
  ت عاصمة لمصر سماھا العرب منف قلعة بنى حولھا سورا أبیض كان) - ---------- ( -٤

   -:بم تفسر  -:السؤال الخامس 
  .ة ومتعددة  ملمادة الدراسات االجتماعیة أدوات ھا -١



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٥٨

  .تزداد معدالت الھجرة إلى المدن الكبیرة مثل القاھرة واإلسكندریة  -٢
   .أھمیة الكتابة فى حیاة المصرى القدیم  -٣
  
  

  
   ١٠االمتحان رقم 

   -:اآلتیة أكمل العبارات: ١س
  - ---------- مع معدن  - ---------- یتكون معدن البرونز من معدن  -١
 ملیون نسمة  - --------- وقد بلغ عدد السكان  - -------- أجرى أول تعداد للسكان في مصر عام -٢
 - ---------- و  - ---------- تطل مصر علي بحرین من أھم بحار العالم ھما  -٣
 - ---------- في فترة زمنیة  - -------- -- المناخ ھو دراسة حالة  -٤

  -) :×  (  أو عالمة )   √(  ضع عالمة  -:  ٢س
  (      )بعد أن استقر اإلنسان المصري وعمل بالزراعة نشأت القرى ثم المدن   -١
 (      )عاصمة للبالد  " أون " اتخذ الملك مینا من مدینة  -٢
 (      )اكن  الخریطة صورة فوتوغرافیة تلتقط لبعض األم -٣
 (      )     أدت الوحدة بین األقالیم إلي قیام حكومة مركزیة لخدمة الشعب  -٤

   -:اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین:  ٣س
  ) الحریر  -الكتان -القطن - الصوف(  - ---------- صنع اإلنسان المصري القدیم مالبسھ من  -١
 ) الغرب -الشرق -الجنوب -الشمال( ----- ي اتجاهیوجد في أي خریطة سھم یشیر دائما إل -٢
  )  ١٠ - ٨ - ٦ - ٤( سنوات      - ---------- یجري تعداد سكاني فى مصر كل  -٣
  )الیونانیة -الفرنسیة  -الھیروغلیفیة -العربیة (  - ------- عرف المصریون القدماء الكتابة -٤

   - ):ب ( بما یناسبھ من العمود ) أ ( صل من العمود :  ٤س
  ) ب )                                           ( أ (                         

  نجح مینا فى توحید البالد عام                             ــ نخــــب  -١
 من أكثر المناطق ازدحاما بالسكان                       ــ لیبیا  -٢
 م . ق ٣٢٠٠ــ                         یجاور مصر من الغرب              -٣
 عاصمة مملكة الجنوب                                     ــ بــوتــــو  -٤

  م . ق ٤٢٤٢ــ                                                                       
  ــ وادى النیل ودلتاه                                                                          

  ھجرة اإلنسان القدیم الھضاب والنزول إلي الوادى  -١ :بم تفســر ) أ: ٥س
  ةتسعى الدولة إلى تحسین ظروف المعیشة فى المحافظات الطارد -٢                          

   -:أكتب ما تشیر إلیھ كل عبارة) ب
  أن یزرعھ اإلنسان  النبات الذي ینمو بشكل طبیعي دون -١
 حفظ الجسم سلیما بمظھره وشكلھ بعد الموت   -٢

 )م بغرب الزقازیق ٢٠١٠مدرسة بنایوس (  ١١االمتحان رقم 
  --- -------- --المناخ یقصد بھ دراسة حالة الجو في مدة ) أ   -:أكمل الجمل اآلتیة :  ١س

  --- -------- -- صر بعد حفر زادت أھمیة موقع م) ب                                     
  --- -------- -- یندر وجود السكان في المناطق ) جـ                                    

  .مستقرة  --- ---------- حیاة المصرى القدیم كانت ) د                                     
  :الخاطئةارةأمام العب) × ( أمام العبارة الصحیحة وعالمة ) √ ( ضع عالمة : ٢س

  (      )    .تقع مصر إلى الجنوب من البحر األحمر ) أ
  .         (      )تبدأ العصور التاریخیة بمعرفة اإلنسان للكتابة ) ب
  (      )    .یتساوى أعداد السكان فى جمیع أنحاء مصر ) جـ
  -:ختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین ا:  ٣س

  )المطیرة -الموسمیة  -الصحراویة  -الباردة ( -- -----مناطق ینمو النبات الطبیعى فى ال) أ
  )ست  -خمس  -أربع  -ثالث (     قارات  --- ---------- تتوسط مصر ) ب
  ) القرى  -الكھوف  -المدن (  --- ---------- سكن اإلنسان المصرى قدیما بدایة حیاتھ ) جـ
  ) ٥٠ -٦٠ - ٧٨.٧( .تقریباملیون نسمة  --- ---- -- بـ ٢٠٠٧یقدر عدد سكان مصر عام ) د



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٥٩

   -:صحح الخطأ الذى تحتھ خط فى الجمل التالیة :  ٤س
   والمحیط االطلنطىتربط قناة السویس بین البحر المتوسط ) أ

    .بموارد المیاه الغنیةتقل أعداد السكان فى المناطق ) ب
    .كیلو متر مربع  ملیون ٢مساحة مصر تصل إلى ) جـ
        .األحمر  البحریحد مصر من الشمال ) د

            :بم تفسر  -: ٥س
  .             أھمیة نھر النیل ) أ  
  . ھجرة اإلنسان المصري قدیما للھضاب ) ب 

  ١٢االمتحان رقم 
  :- أكمل ما یأتى:  ١س
 --- ----------  یعمل سكان الصحارى غالبا بحرفة -١
 --- ----------  كانت السویس قدیما تعرف باسم -٢
  ----------- --  ر من الجنوب دولةتجاور مص -٣
  --- -------- -- التعداد السكانى ھو قیام الدولة بحصر سكانھا مرة كل عدة -٤

  :- أمام الخاطئة) × ( أمام العبارات الصحیحة و عالمة   )√  (ضع عالمة:  ٢س
 (   ) .اتجاه الجنوب إلىالسھم المرسوم على الخریطة یشیر  -١
  (   ) . ات العالم مساحةثانى قار أورباقارة  -٢
 (   ) .یعمل سكان القرى بحرفة الزراعة وتربیة الحیوانات  -٣
   (   ) .خارج الوطن ألخرمن مكان  األفرادانتقال  ىالھجرة الخارجیة ھ -٤

  :- كتب ما تدل علیھ كل عبارةا:  ٣س
 الطبیعةیقابلھا على  النسبة بین المسافة على الخریطة وما -١
  اإلنسانو بشكل طبیعى دون تدخل نبات ینم -٢
  ارتفاع نسبة الموالید وانخفاض نسبة الوفیات -٣
   طریق القوافل التجاریة قدیما قبل حفر قناة السویس -٤
  

  :- أختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس:  ٤س
 ) المنخفضات -السھول الساحلیة  -ة السھول الفیضی( - --- -- تمتد بطول نھر النیل -١
 )محافظات الحدود - اإلسكندریة - القاھرة( - ----- --  من المحافظات الطاردة للسكان -٢
   )یوم – شھر - أسبوع(  --- -------- --  طویلةالمناخ ھو حالة الجو فى فترة  -٣

      : بم تفسر :  ٥س
 .األحمرضیق السھول الساحلیة على البحر  -١
  .مصر بعد حفر قناة السویس أھمیةزادت  -٢
 .نسبة الموالید وانخفاض نسبة الوفیات رتفاعا -٣
  .والدلتا ىیتركز السكان في محافظات الواد  -٤

  ١٣االمتحان رقم 
  أكمل:  ١س 

                                                                 --- ----------و  --- ----------و  --- ---------- یندر وجود السكان بمصر في مناطق -١
  --- -------- --و  --- ----------و  --- -------- --ى لم القدیم وھاتقع مصر عند ملتقى قارات الع -٢
                                                                                       --- ----------و  --- ----------تم حفر قناة السویس لتربط بین البحرین   -٣
  --- ----------و  --- ----------النیل فرعان ھما لنھر -  ٤

   -:أمام الخاطئة ) × ( أمام العبارات الصحیحة و عالمة )  √( ضع عالمة :  ٢س
  (         )    . ول أسرة حاكمة فى مصر القدیمة ھو نارمرأمؤسس  .١
  .     (         )  یتزاید عدد السكان على سواحل البحرین المتوسط واألحمر .٢
  (         )                      .  ى محافظات الحدود مناطق طرد سكان .٣
  (         )     . یطلق كلمة المناخ على حالة الجو خالل ثالثة أیام .٤

   - :كتب ما تدل علیھ كل عبارة ا:  ٣س
                    .              النبات الذى ینمو دون تدخل اإلنسان -١
      .   یقابلھ على الطبیعة المسافة على الخریطة وماالنسبة بین  -٢



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٦٠

   .                             مساحة من األرض منخفضة عما حولھ -٣
   .                         ھي قسمة عدد السكان على جملة المساحة -٤

   - :ختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس ا:  ٤س
  )  مستطیل –دائرة  –سھم (  --- ----------ـریطة بنحدد اتجاه الشمال على الخ -١
             ) الكتابة - الصید  -الزراعة (  --- ---------- تبدأ العصور التاریخیة عندما عرف اإلنسان  -٢
                ) ھضبة - خرائط -تضاریس( --- ----- --  نھار یسمىأفى المكان من جبال وسھول و كل ما -٣

   -:اختر من العمود األول ما یناسبھ من العمود الثانى    :السؤال الخامس 
 جبل العوینات  -         .جبل یقع جنوب غرب مصر ھو   -١

  جبل البحر األحمر  -                                                       
                                   جبل سانت كاترین             -   .              بالد الصومال كانت تسمى -٢
  بالد الفیتیقیین  -                   .اكبر جبل فى مصر ھو   -٣

  بالد األندلس  -                                                       
  بالد بونت  -     .                  بالد الشام كانت تسمى  -٤

  ١٤االمتحان رقم 
    -:یأتى أكمل ما :  ١س
  المنتشرة بالصحراء الغربیة                                                                  --- -------- -- عداد قلیلة من السكان فيأتوجد   -١
  --- ----------  زادت أھمیة موقع مصر بعد حفر -٢
                                                                             على قناة السویس من جھة الشمال      --- -------- --تقع مدینة   -٣
  --- ----------   ةیجاور مصر من الشمال الشرقي دول -٤

   -:أمام الخاطئة ) × ( أمام العبارات الصحیحة و عالمة )  √( ضع عالمة :  ٢س
  )    (     .توصل المصریون القدماء إلى معرفة الكتابة الصینیة   -١
  (         ) السھول الفیضیة ارض ضیقة خصبة    -٢
  (         )                 .  الصحارى من المناطق الخالیة أو شبھ الخالیة من السكان -٣
  (         ) یزدحم السكان في المناطق الجبلیة    -٤

   -:كتب ما تدل علیھ كل عبارة ا:  ٣س
  .        اسة اإلنسان وعالقتھ بالبیئةالمواد الدراسیة التى تھتم بدر -١
                                     .   فترة طویلة ىدراسة حالة الجو ف -٢
                                          .                                                                                                              السھول التى تقع على طول نھر النیل -٣
  .           سجل علیھا الملك مینا أخبار معركتھ مع مملكة الشمال -٤

   -:أختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ٤س
  ) الوادى -الدلتا - نھرالنیل(   --- -------- --  العامل الرئیسى على قیام الحضارة المصریة -١
      )اأفریقی -أسیا -أوروبا( --- ---- --  ة السویس كانت السفن تضطر للدوران حولقبل حفر قنا -٢
        )                          دسوق -األقصر  -ادفو (   --- -------- --  االسم الحالى لمدینة طیبة -٣
               ) الواحات -القطارة  -الفیوم (  --- ------ -- من اشھر المنخفضات فى مصر منخفض  -٤

   -:للعبارة   اكتب المصطلح العلمى :٥س
 یوضح معانى الرموز واأللوان مما یساعد على قراءة الخریطة   -١
                           .دولة تقع جنوب مصر  -٢
        رض شدیدة االرتفاع ولھا قمة    أ -٣
      .عاصمة مملكة الشمال  -٤

  ١٥االمتحان رقم 
    -:أكمل ما یأتى :  ١س
                                                                 --- -------- -- و  --- -------- -- من المحافظات التى تقع على ساحل البحر المتوسط  -١
  --- -------- --  من أعلى جبال مصر بشبھ جزیرة سیناء جبل -٢
                                                                                          --- -------- -- صنع اإلنسان المصرى القدیم مالبسة من   -٣
  --- -------- -- السبب األول في قیام الحضارة المصریة القدیمة  -٤
  
  
   -:أمام الخاطئة ) × ( أمام العبارات الصحیحة و عالمة )  √( ضع عالمة :  ٢س 



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٦١

  (         )      . حافظتا القاھرة واإلسكندریةمن المحافظات الجاذبة للسكان م .١
  (         )             .        النبات الطبیعى ھو الذى ینمو نتیجة تدخل اإلنسان .٢
  (         )                            .              زادت أھمیة موقع مصر بعد حفر ترعة السالم. ٣
  (         )                                             . یزداد عدد السكان على الجبال .٤

   -:كتب ما تدل علیھ كل عبارة ا: ٣س
    .               عاصمة مملكة الجنوب -١
  .                                     كبر قارات العالم من حیث المساحةأ -٢
         .             سھولأشكال سطح األرض المختلفة من جبال وتالل وھضاب و -٣
  .                     عملیھ حصر السكان للتعرف على أعدادھم وتركیبھم -٤

   -:أختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ٤س
  ] خوفو -حمس أ -مینا [  --- -------- --  الملك الذى حقق الوحدة -١
  ]           التل –السھل  – الجبل[   --- -------- --  ارض مرتفعة قلیال ولھا قمة  -٢
  ]         فنادقال -كھوف ال -منازل ال[قبل النزول إلى الوادى  --- -------- --لجأ المصرى القدیم إلى  -٣
  ]              نھر النیل -البحر المتوسط -البحر األحمر [  --- -------- --  تضیق السھول الساحلیة عند -٤

  .                   اعتزاز المصریین بالملك مینا) أ              : بم تفسر :  ٥س
  .                                                                                       لحجر رشید أھمیة كبیرة) ب                                   
    .وادى النیل والدلتاازدحام المصریین فى  )جـ                                   
  .محافظات الحدود طاردة للسكان )د                                    

  ١٦االمتحان رقم 
    -:أكمل ما یأتى :  ١س
                                                               --- -------- -- كانت السفن قبل حفر قناة السویس تدور حول قارة -١
  --- -------- --  ع مصر عند ملتقى قارات العالمتق -٢
                                                      .              السكانى --- -------- --  اإلسكندریة من محافظات -٣
  --- -------- -- و  --- -------- --الزیادة الطبیعیة تعنى الفرق بین  -٤

   -:أمام الخاطئة ) × ( الصحیحة و عالمة  أمام العبارات)  √( ضع عالمة :  ٢س
  (         )                  . الجیش من عوامل قیام الحضارة المصریة القدیمة ١   
  (         )                      .         تنتشر األودیة بصحراء مصر الغربیة    . ٢   
  (         )                . والحاضر ىلماضا ىتتناول الدراسات االجتماعیة حیاة اإلنسان ف. ٣   
  (         )           .تعد الغردقة اشھر المدن الساحلیة على البحر المتوسط    .٤   
   -:كتب ما تدل علیھ كل عبارة ا:  ٣س
                            .              الشمال والجنوب والشرق والغرب -١
        .   یساعدنا على تحدید الجھات األصلیة سھم یرسم على الخریطة -٢
  .                                            ارض شدیدة االرتفاع ولھا قمة -٣
  .            حجر كان السبب فى فك رموز اللغة الھیروغلیفیة -٤

   -:أختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ٤س
  ]  منف -نخب  -بوتو [  --- ----------  كانت عاصمة مملكة الشمال -١
  ]            أفریقیا -أسیا  -أوروبا [  --- ----------  تقع مصر فى الركن الشمالى الشرقي لقارة  -٢
  ]           ى ازدحام سكان -تعداد سكانى -كثافة سكانیة[     --- ----------  عملیة حصر السكان تسمى -٣
  ]               السویس -اإلسكندریة  -دمیاط  [ --- ---------- ءالقلزم ھو االسم القدیم لمینا -٤
   -:اختر من العمود األول ما یناسبھ من العمود الثانى  :  ٥س  
 ٢٥خط طول   -                         .یتركز السكان فى  -١

  ٢٣خط طول  -                                                       
 محافظات الحدود                                               -                        .    سكان فى یندر ال -٢

  محافظات السواحل                                                                          -                                                      
  ٢٢دائرة عرض  -                      .سكان فى ینخفض ال -٣

  الجبال و الصحارى  -                                                      
  محافظات الوادى والدلتا -    .      تقع السودان جنوب مصر عند تقع السودان جنوب مصر عند  -٤
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٦٢

   ١٧االمتحان رقم 
                                                                      : أكمل الجمل اآلتیة  ١س
  --- -------- -- و  --- -------- -- تربط قناة السویس بین   -١
  شماال --- -------- -- وصلت السفن المصریة إلى بالد  - ٢ 
  --- -------- -- و  --- -------- -- یحد مصر من جھة الشرق  - ٣ 
  --- -------- -- و --- -------- -- من أھمیة التعداد  - ٤ 

                                           : تقع الظاھرات التضاریسیة اآلتیة فى مصرأین  ٢س
  ھضبة الجلف الكبیر -                       ھضبة مار ماریكا -
  منخفض القطارة -                      جبل سانت كاترین -

   :بم تفسر  ٣س
           أھمیة التعداد السكانى -١  
  بعض السكان من محافظة إلى أخرى ھجرة  -٢  

  ؟ بین الحدود الطبیعیة والحدود البشریةما الفرق : ٤س
  )أ ( ما یناسب المجموعة ) ب ( اختر من المجموعة : ٥س

  ) ب )                                             ( أ (                   
  شباب الاحة فرص العمل أمام إت -  محافظات الحدود من المحافظات الطاردة     -١
  تحدید احتیاجات الدولة -    إقامة مشروعات اقتصادیة فى المحافظات   -٢
  بحثا عن فرص العمل والتعلیم - ھجرة بعض السكان من محافظة إلى أخرى    -٣
  قلة فرص العمل -أھمیة التعداد السكانى                               -٤
  

  ١٨االمتحان رقم 
 س١: أكمل ما یلي

 -- -------- --- تقع جمھوریة مصر العربیة في قارة -١    
----------- -- یحد مصر من جھة الشمال البحر  ٢-  

 -- -------- --- و --- -------- -- الزیادة السكانیة الطبیعیة ھي الفرق بین    ٣ -  
  -- ----------- -٤ استقر اإلنسان المصري القدیم على ضفاف نھر النیل لممارسة حرفة   

 س٢: اختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس
  --- -------- -- عوامل قیام الحضارة المصریة  من -١

)الموقع الجغرافى  -أبوالھول  - األھرامات (                                                 
 ( خوفو -مینا  - أحمس  )   -- -------- --- الملك الذي حقق الوحدة لمصر ھو -٢    

  )١٠ -  ٥ - ٤ ( --- -------- --  سنوات  یجري تعداد السكان في مصر كل -٣    
                                       --- -------- --  النسبة بین المسافة على الخریطة وما یقابلھا على:مقیاس الرسم - ٤ 

) لسھما -  الطبیعة -سمالر (                                      
  س٣: ضع عالمة ( √) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (×)أمام العبارة الخاطئة

ھناك عالقة متبادلة بین اإلنسان والبیئة المحیطة بھ -١  
العصر الحجري القدیم كانت تصنع األدوات من الحدید ىف - ٢   

أسیا  یدور طریق رأس الرجاء الصالح حول قارة - ٣    
 تتمیز مصر بعدم وجود مشكالت سیاسیة مع جیرانھا 

 س٤: اعط مفھوماً لكل عبارة من العبارات اآلتیة
) أرض شدیدة االرتفاع ولھا قمة   -- -------- ----- -------- ---  ) ١-  

) دراسة حالة الجو في فترة زمنیة طویلة   -- -------- ----- -----------  ) ٢-  
) انتقال اإلنسان من مكان إلى آخر داخل الدولة   -- -------- ----- -------- ---  ) ٣-  

زمان التي عاش فیھا اإلنسان قبل معرفة الكتابةاأل   (  -- -------- ----- -------- ---  ) ٤-  
 س٥: بم تفسر                
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٦٣

     .أھمیة نھر النیل  - ١                  
.قلة السكان فى المحافظات الصحراویة  - ٢                    

 
  ١٩االمتحان رقم                 

  :    أمام العبارة الخاطئة) × (  أمام العبارة الصحیحة وعالمة )  √( ضع عالمة  ١س
  (     ) الجھة المحصورة بین الجنوب والشرق تسمى الجنوب الغربى      -١
  (     )یدور طریق رأس الرجاء الصالح حول قارة أسیا                       -٢
  (     )البحر األحمر والبحر المتوسط               تربط قناة السویس بین  -٣
  (     )الزیادة الغیر طبیعیة للسكان ھى التى تنبع عن الھجرة               - ٤ 
  (     )النبات الطبیعى ھو النبات الذى یزرعھ اإلنسان                        - ٥ 

                                                                     : أكمل الجمل اآلتیة  ٢س
  ----------------------- من الوسائل الضروریة التى تساعد على تعلم الدراسات االجتماعیة  -١
  ----------------------- تطل مصر من ناحیة الشمال على البحر  - ٢ 
  --------- --------------عاصمة مصر الموحدة التى أنشأھا الملك مینا ھى مدینة  - ٣ 
  للسكان  ----------------------- تعرف محافظات الحدود بالمحافظات   - ٤ 
  كیلو متر مربع   ----------------------- تبلغ مساحة مصر حوالى  - ٥ 

  :تخیر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس  ٣س
   ---------------------- تنتشر فى القریة المصریة حرفة  -١

  ]قطع األخشاب  –صید السمك  –الزراعة  –الصناعة [                                   
  ]اإلسكندریة - السویس -سفاجا -بورسعید[ ------- میناء القلزم القدیم ھو اآلن میناء -٢
  ]١٨٨٢ -٢٠٠٦ -١٩٧٣ -١٩٩٠[م  --- -- --أجرى أول تعداد سكانى فى مصر عام -٣
  ]الغرب  - الجنوب  -الشرق  -الشمال[ -------- -------- یشیر السھم فى الخریطة إلى جھة -٤
  م.ق --------------------- قامت أول وحدة فى مصر الفرعونیة عام  -٥

                                                       ]٥٢٠٠ - ٤٢٤٢ -٣٢٠٠ - ٢٢٠٠  [  
                                       . أمامك خریطة صماء لمصر  ٤س

  ٢                                                       اكتب ما تدل علیھ األرقام 
      ١         ٤                       ---------------------  العاصمة التى بناھا مینا -١
    ٥                                                          ---------------------  البحر -٢
                                                                                ---------------------  دولة -٣
  ---------------------  خلیج -٤
  ---------------------  نھر -٥

                                                                                       ٣  
         :بم تفسر : ٥س

  كثرة التنقل والترحال للمصرى القدیم فوق الھضاب -١                             
  أھمیة نھر النیل للحضارة المصریة القدیمة   - ٢                              

  ٢٠االمتحان رقم 
    -:أكمل ما یأتى :  ١س
  - ------------تطل مصر من  ناحیة الشرق على البحر  -١
   ىبالسكان مقارنة بالواد - ----------- -تكتظ   -٢
 - ------------المناخ یقصد بھ حالة الجو في مدة  -٣
  .------------ -بعد استقرار اإلنسان المصري القدیم اشتغل بحرفة  -٤
  - ------------أشكال السطح المختلفة یقصد بھا    -٥

   -:أمام الخاطئة ) × ( الصحیحة و عالمة  أمام العبارات)  √( ضع عالمة :  ٢س
  (      )   . من المحافظات الجاذبة للسكان محافظتا القاھرة واإلسكندریة -١
  .  (      )  النبات الطبیعى ھو الذى ینمو نتیجة تدخل اإلنسان -٢
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٦٤

  (      )                . صنع اإلنسان المصرى القدیم مالبسھ من القطن  -٣
  (     )  . ١٨٢٨صر بعمل أول تعداد لھا عام قامت م -٤
  )   (   م .ق٢٣٠٠نجح نارمر في توحید البالد عام   -٥

   -:أكتب ما تدل علیھ كل عبارة :  ٣س
  ھى المواد التى تھتم بدراسة اإلنسان وعالقتھ بالمجتمع الذى یعیش فیھ                                     -١
  لھا قمة                                               أرض شدیدة االرتفاع و -٢
  . قسمة عدد السكان على المساحة التى یعیشون علیھا  -٣
  ھى النسبة بین المسافة على الخریطة وما یقابلھا على الطبیعة  -٤
  بة  یقصد بھا القترة الزمنیة التى عاش فیھا اإلنسان قبل معرفة الكتا -٥

   -:الصحیحة مما بین األقواس أختر اإلجابة :  ٤س
                                                  ]  مینا  -رع  - خفرع -أحمس [ - ------------الملك الذى حقق أول وحدة لمصر ھو   -١
  - ----------- - خصبة كونھا نھر النیل برواسبھ والمحصورة بین فرعى رشید ودمیاط ىأراض -٢

  ]  الجبل  -الدلتا  –السھل  -وداي النیل  [                                                          
  - ------------ اعتقد المصرى القدیم بالبعث والخلود لذا كان یھتم بعملیة  -٣

                ]     سبق كل ما –العبادة  –التحنیط  –البناء  [                                                       
  ]  منف   –طیبة  –نخب   –بوتو[      - ------------كانت عاصمة مملكة الشمال تسمى   -٤
   ]  الغرب -الشرق -الشمال -الجنوب[ - --------- السھم التى یرسم أعلى الخریطة یدل على -٥

  بم تفسر : أوال: ٥س
  ھجرة المصرى القدیم للھضاب ونزولھ إلى الوادى  -١
  اإلنسان المصرى القدیم المساكن في وادى النیل  بناء -٢
  مصر                                          ىضیق السھول الساحلیة المطلة على البحر األحمر ف -٣

  النتائج المترتبة على  ما: ثانیا 
  أھمیة موقع مصر الجغرافى   -١
  ھجرة بعض السكان من محافظة إلى أخرى  -٢
  

  )للمتفوقین (٢١االمتحان رقم 
   -:أمام الخاطئة ) × ( أمام العبارات الصحیحة و عالمة )  √( ضع عالمة :  ١س
                                      .   الملك مینا بناء قلعة الجبل      إنجازاتمن   -١
                             . القدیم عصر الحدید قبل عصر البرونز اإلنسانعاش  -٢
                                 المصریةحرفھ لكل القرى  أھمحرفھ الرعى ھى   -٣
                  غیر مستقرة المصرى القدیم فوق الھضاب حیاة اإلنسانعاش  -٤
                                 .م.ق ٣٣٠٠نجح الملك مینا فى توحید البالد سنھ   -٥
                                       مصر أنحاء السكان فى جمیع أعدادیتساوى   -٦
  اتجاه الجنوب                           إلىالسھم المرسوم على الخریطة یشیر   -٧
                                                 األحمربیتھ من الطوب  اإلنسانصنع   -٨
                             ملیون نسمھ     ٧٣ھو  ٢٠٠٨عدد سكان مصر سنھ   -٩

       . بنى الملك مینا قلعھ تسمى بوتو  -١٠
                                            .   تعتبر بالد بونت ھى بالد الشام حالیا      -١١
                                               ةالقلزم ھو االسم القدیم لمیناء االسكندری -١٢
                          عرف الطریق البدیل لقناه السویس براس الرجاء الصالحی -١٣
                                              قصیرةحالھ الجو فى مده  دراسةالمناخ ھو  -١٤
         التى یعیش فیھا  البیئةو  اإلنسانبین  متبادلة عالقةھناك  -١٥
  فقط                                     الطبیعیة الزیادةبب بس السكانیة الزیادةتحدث  -١٦
    -:أكمل ما یأتى : ٢س
 أفریقیالقارة  .................الركن  ىتقع مصر ف  -١
  ........................ كان نبات البردى شعارا لمملكة   -٢
  ................... .المصرى القدیم مالبسة من  اإلنسانصنع  -٣
  .................قیام الحضارة المصریة القدیمة  ىف األولالسبب  -٤
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٦٥

 ................ و ..............الزیادة الطبیعیة تعنى الفرق بین  -٥
  ..............و  ...........و  .......... ىتقع مصر عند ملتقى قارات العالم القدیم وھ  -٦
 السكانى ............... من محافظات  اإلسكندریة -٧
  ................ المصرى ووالؤه لمكانھ بعد معرفتھ اإلنسانبدا استقرار   -٨
  ................ .تعداد سكانى فى مصر عام   أول أجرى -٩

  ................یعمل سكان الصحارى غالبا بحرفة   -١٠
 ................ بنى المصرى القدیم مساكنھ من -١١
  .......... سرتى یسمىألوحبى  ...........مدینتى یسمى   أوتى حبى لقری -١٢
 .من مصر ...............یقع جبل العوینات  -١٣
 ................داخل الدولھ یسمى  ألخرمن مكان  اإلنسانانتقال  -١٤
  .......... ودافئ ممطر فى ..............مناخ مصر حار جاف فى فصل   -١٥
  ........................التضاریس ھى و ......................ى ھو النبات الطبیع -١٦
   -:أختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ٣س
  ) بوال  -بوتو   -بونت  (    ............. عاصمھ مملكھ الشمال ھى -١
  ) ةالحجار -االسمنت  -الطوب اللبن  ( ............. بنى المصرى القدیم مساكنھ من -٢
 ) نجد -نخب  -نحت  (    ............. عاصمھ مملكھ الجنوب ھى  -٣
  ) الصید -الزراعة  -الصناعة  (......... ـاشتغل المصرى القدیم بعد نزولھ الى الوادى ب -٤
  ) الكتان -اللوتس  -البردى  (   ................ شعار مملكھ الجنوب ھو  -٥
  )ون ھلیوبولیسأ -منف  -یوتو  ( .........ق م ھى  ٤٢٤٢عام األولى  الوحدةعاصمھ  -٦
 ) الكتابة - الجیش  -الطقس  (  ...................  المصریة الحضارةمن عوامل قیام  -٧
  ) مینا - أحمس - خوفو ( ..............لمصر ھو   الوحدةالملك الذى حقق  -٨
  ) الفینقن -الفینقیین  -الفام  ( الیاالشام ح ............ بالد  إلىالمصرى  األسطولوصل  -٩

  )ھضبھ مارمریكا -جبل العوینات - منخفض الفیوم( .....جنوب غرب مصر أقصىتقع فى  -١٠
 ) الكھوف -المدن  -القرى  (  .............. سكن المصرى القدیم فى بدایھ حیاتھ فى  -١١
  ) القطن -الكتان   - یرحرال (  .............مالبسھ من جلد الحیوانات و  اإلنسانصنع  -١٢
  ) ١٢ – ١٠ - ١١ . (سنوات  ..................یجرى تعداد السكان مره كل  -١٣
  ) ٧٥ - ٧٣ - ٥٧ (    ملیون نسمھ ............. ـب ٢٠٠٨یقدر عدد سكان مصر سنھ  -١٤
  ) معا االثنین - طبیعیة  -بشریھ  (   ................... حدود الشرقیةحدود مصر  -١٥
  ) األزرق - األخضر -البنى  (  ................... تلون باللون  الخریطةالجبال على  -١٦
   -:أكتب ما تدل علیھ كل عبارة :  ٤س
 واألحمرقناة ربطت بین البحرین المتوسط  -١
   م.ق ٤٢٤٢عاصمة مصر الموحدة عام  -٢
  الشعار الذى اتخذتھ مملكة الشمال -٣
   ةاالسكندریوللمھاجرین كالقاھرة  محافظات مستقبلة -٤
  .الفرعونیة وموحد القطرین  األولى األسرةمؤسس  -٥
  تكونت من اتحاد القرى والمدن  -٦
 وتركیبھم أعدادھمعملیھ حصر السكان للتعرف على  -٨
  األرضتوضح جزء معین من سطح   -٩

  الدولةداخل  ألخرمن مكان  األفرادانتقال   -١٠
 المحیطة بالبیئةوعالقتھ  اإلنسان بدراسةالتى تھتم  یةالدراسالمواد  -١١
    .الفرق بین نسبھ الموالید ونسبھ الوفیات -١٢
  معدن ھو خلیط بین النحاس و القصدیر -١٣
  حكم الملك مینا أثناءعاصمھ البالد  -١٤
                                                                                         الطبیعةى لو ما یقابلھا ع الخریطةعلى  المسافةبین  النسبة -١٥
 على جدران المعابد  أخبارھمالتى سجل یھا المصریون القدماء  الكتابة -١٦
           الكتابة اإلنسانالعصور التى عرف فیھا  -١٨

                                                       
  
  



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٦٦

  )للمتفوقین  (٢٢االمتحان رقم 
   -:أمام الخاطئة ) × ( أمام العبارات الصحیحة و عالمة )  √( ضع عالمة :  ١س
                           .  حاكمة فى مصر القدیمة ھو نارمر أسرة أولمؤسس   -١
      سات االجتماعیة بتوزیع السكان فى العالم                                          اتھتم الدر  -٢
                                       المصرى القدیم فوق الھضاب حیاة مستقرة اإلنسانعاش   -٣
                                                 تجاور مصر من الشمال الشرقى دولة سوریا       -٤
                                                        المناطق الجبلیة            ىیزدحم السكان ف  -٥
                                                                  الغربیةتكثر الواحات فى الصحراء   -٦

    -:أكمل ما یأتى : ٢س
 ملیون نسمھ ...........م  نحو ٢٠٠٦بلغ تعداد مصر عام   -١
  ....... وحبى لوطنى یسمى ......یسمى لعملى  ىحب ......یسمى  ىسرتى وزمالئألحبى  -٢
  .............. قبل حفر قناة السویس كانت السفن تضطر للدوران حول -٣
  .............. باسمتعرف عملیة حصر السكان فى أى مكان فى العالم  -٤
 .............. ھو نبات استخدمھ المصرى القدیم فى صنع مالبسھ -٥
  ............و  ........... لنھر النیل فرعان ھما -٦
  ............المصري قدیما على ضفاف النیل لممارسة حرفة  اإلنساناستقر  -٧
  ...... ومن الغرب  ......ومن الشرق .......ومن الجنوب ...... یجاور مصر من الشمال -٨

   -:أختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ٣س
  العالم القدیم  أحد قارات...........تعد قارة  -١

  ) الشمالیة أمریكا -أمریكا الجنوبیة  -أفریقیا  -أسترالیا  (                                       
  ) الحجارة -االسمنت  -الطوب اللبن  (   ........... بنى المصرى القدیم مساكنھ من -٢
  ) ملیون٢ -ون ملی١ -ملیون ٣ (  كیلومتر مربع .......... إلىمساحة مصر تصل  -٣
  )أسیا  - أوروبا -أفریقیا  -أسترالیا  (  . المساحةاكبر قارات العالم فى  .......تعد قارة  -٤
  ) ١٨٩٠ - ١٨٨٠ -١٨٨٢ (  م ............ تعداد سكانى فى مصر كان سنھ أول -٥
  ) مینا - أحمس -خوفو (    ..........لمصر ھو  الوحدةالملك الذى حقق  -٦

   -:ما تدل علیھ كل عبارة أكتب :  ٤س
  قبل معرفة الكتابة اإلنسانالتى عاش فیھا  األزمنة -١
    عملیة یقصد بھا حفظ الجسم سلیما محتفظا بمظھره -٢
   مادة تنتج من خلط النحاس والقصدیر -٣
  االسم القدیم لمیناء السویس -٤
                                                                                           الطبیعةوما یقابلھا على  الخریطةعلى  المسافةبین  النسبة -٥
                                                                                           اإلنساننبات ینمو بشكل طبیعى دون تدخل  -٦
 اتارتفاع نسبة الموالید وانخفاض نسبة الوفی -٧
                                                                فجوه فى بطن الجبل كان یسكن فیھا المصرى القدیم -٨
  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٦٧

 

  ؟ ماذا نقصد بالدراسات االجتماعية:                                                 الدرس األول)   الوحدة األوىل(
           بنك األسئلة                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
 

  .وعالقتھ بالبیئة المحیطة بھ ........................... االجتماعیة بدراسة تھتم الدراسات – ١
  .......................و ............................االجتماعیة بحیاة اإلنسان في الماضي و تھتم الدراسات – ٢
  ................................ األرض المختلفة ھى أشكال سطح – ٣
  .................................... الجو فى مدة حالة دراسة المناخ ھو – ٤
  ................................. .... دون تدخل ....................... ھو النبات الذى ینمو النبات الطبیعى – ٥
  إذا كانت األمطار غزیرة...................... و المناطق متوسطة األمطار فى......................  تنمو – ٦
  ................................و................................و................................ الحیوانات البریة مثل الغزال و – ٧
  .................................و..................................الدراسات االجتماعیة  من األدوات التى تستخدم فى تعلم– ٨
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

     )القطن –الغابات  –الزھور  –الحشائش  (    ...........  الذى ینمو فى المناطق غزیرة األمطار  النبات الطبیعى – ١
  )  الزراعة –المواصالت  –المناخ  (...........  الطبیعیة التى تھتم بھا الدراسات االجتماعیة  المظاھرمن  – ٢
  ) ثلث الم –البرجل  –الخرائط  –اآللة الحاسبة  (........   االجتماعیة  تتعلم الدراساالتى تستخدم فى  من األدوات – ٣
   )الصید –الزراعة  –الصناعة  –الرعى  (...........         تشتھر بھا المناطق الساحلیة ھى  الحرفة التى – ٤
   ) أسبوع –فصل  –یوم  –ساعة  (...........                           دراسة حالة الجو فى  المناخ ھو – ٥
   )الغابات –الحشائش  –الصبار  –قصب السكر  (......              ..... ماعدامن النبات الطبیعى  كل ما یأتى – ٦
  )  الطقس –المناخ  –التضاریس  –الجیولوجیا  (...........                           سطح األرض  یطلق على أشكال – ٧
   )كل ما سبق –المستقبل  –اضر الح –الماضى  ( ..........            االجتماعیة بحیاة اإلنسان فى تھتم الدراسات – ٨

     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

 (            )  . االجتماعیة بدراسة توزیع السكان فى العالم تھتم الدراسات – ١
 (            )                         . الغابات تنتشر حرفة الصناعة فى مناطق – ٢
 (            )                . إلنسان في البیئة التي تحیط بھ ویتأثر بھایؤثر ا – ٣
 (            ) . الدراسات االجتماعیة في التعرف على أحوال المناخ والتضاریس تفید – ٤
 (            )          . االجتماعیة على الموضوعات الطبیعیة تقتصر الدراسات – ٥
 (            )             .ى الطبیع ور النباتالقمح واألرز من ص – ٦
 (            ) . تھتم الدراسات االجتماعیة بحیاة اإلنسان فى الحاضر فقط – ٧
 (            ) . الرحالت والزیارات فى تعلم الدراسات االجتماعیة تفید – ٨
 )  (           .المناطق نادرة األمطار الغابات الطبیعیة تنمو فى – ٩

 (            ) .اإلنسان النبات الطبیعي ینمو بمجرد سقوط األمطار دون تدخل – ١٠
 (            ) .أعمال تھتم الدراسات االجتماعیة بدراسة حیاة الشعوب وما تقوم بھ من – ١١

   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤س  
  

  }......................................... {  .ون تدخل اإلنساند طبیعیاینمو  النبات الذى – ١
 }......................................... {  .من جبال وھضاب وسھولالمختلفة  سطح األرض  أشكال – ٢
  }...... ...................................{  .الطبیعى الذى ینمو فى المناطق غزیرة األمطار نوع النبات – ٣
  }......................................... {  .أى غیر مستأنسة المنازل  وھى الحیوانات التى ال تربى فى الحظائر أ – ٤
  }......................................... {  . الجو فى مدة طویلة شھر أو فصل أو سنة دراسة حالة – ٥
  .بالبیئة المحیطة ء عن حیاة اإلنسان فى الماضى والحاضر وعالقتھىاسة كل شالدراسیة التى تھتم بدر المواد – ٦
  }......................................... {  .األمطار نادرةالطبیعى الذى ینمو فى المناطق  نوع النبات – ٧
                                                      }.................. .......................{     . الذى ینمو فى المناطق متوسطة األمطار نوع النبات – ٨
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٦٨

 

  اخلريطة وكيفية قراءتها:                                                             الدرس الثانى)   الوحدة األوىل(
  

           ك األسئلةبن                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
 

  .................و...................  ھى رسم توضیحى لجزء من سطح األرض باستخدام مجموعة من الخریطة  – ١
  .المستخدمة فى الخریطة ...................واألشكال والمربعات والمثلثات من الرموز  الدوائر – ٢
   ................... نعبر عن موقع المطار على الخریطة یمكن أن نرسم نا أنإذا أرد – ٣
  لتحدید أشكال السطح ................................ فى خرائط  تستخدم األلوان – ٤
   ................... الطبیعیة نلون البحار باللون فى الخرائط – ٥

*************************************************************************** 
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

   )الجبال –السھول  –الزراعة  –المسطحات المائیة  (...........   فى خرائط التضاریس یدل على  اللون األزرق – ١
  ..................الرموز المستخدمة فى الخرائط  من أنواع – ٢

   )ما سبق كل –األشكال الھندسیة  –األشكال الطبیعیة  –األلوان  (                                                            
  )الصحف –األطالس  –المجالت  –القوامیس  (   ...........الخرائط المتنوعة فى  نجد مجموعة – ٣
  ) األسود –البنى  –األخضر  –األزرق  (             ........... خرائط التضاریس تلون باللون المرتفعات فى – ٤
  )الدائرة –السیارة  –الطائرة  –السفینة  ( ........... واألشكال الھندسیة المستخدمة فى الخرائط من الرموز – ٥
  )مزرعة –مصنع  –میناء جوى  –میناء بحرى  (                  ...........الخرائط یدل على موقع  رسم سفینة فى – ٦

    ***************************************************************************  

     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

 (            ) . الظاھرات الموجودة فى الطبیعة توضح الخریطة – ١
 (            ) . السیارة والطائرة الخرائطمن األشكال الھندسیة المستخدمة فى  – ٢
 . (            ) غالبا یحدد موقع المدینة أو العاصمة بدائرة أو مربع – ٣
 . (            ) یستخدم رمز السفینة لیدل على موقع المیناء الجوى – ٤
 . (            ) الخرائط مختلفة الخطوط واأللوان األطلس یضم العدید من  – ٥
 . (            ) الخرائط تستخدم األلوان للتعبیر عن أشكال السطح فى  – ٦
 . (            ) غالبا یستخدم اللون األخضر للبحار والمحیطات  – ٧
 (            ) .  واأللوان فى فھم الخرائط تساعد الرموز  – ٨

*************************************************************************  
   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤س  

  

  . ویحتوى على مجموعة من الرموز واأللوان ھو مستطیل أو مربع یوجد فى أحد أركان الخریطة  – ١
 } .........................................{  
ً  مجموعة من الخرائط المتنوعة ألى مكان یحتوى على – ٢   . على سطح األرض وقد یكون متخصصا
 } .........................................{ 
  . یستخدم للتعبیر عن المسطحات المائیة فى الخرائط اللون الذي – ٣
 } .........................................{  
  .موز واأللوان ھو رسم توضیحى لتفاصیل أى جزء من سطح األرض باستخدام مجموعة من الر –٤
 } .........................................{  
  .ھى لقطة لجزء من سطح األرض  – ٥
 } .........................................{  
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٦٩

 

  اخلريطة وكيفية قراءتها:                                                                  تابع الدرس الثانى
           بنك األسئلة                                                            

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
 

  ................... تفاصیل سطح األرض باستخدام مجموعة من الخریطة توضح – ١
  ................... یرسم فى الخریطة یوضح دائما اتجاه السھم الذى – ٢
  . الخریطة ...................یوضح معانى الرموز الموجودة فى الخریطة یعرف بـ  الذى المستطیل – ٣
  ................... الخریطة یشیر إلى اتجاه الشمال وذیلھ یشیر إلى رأس السھم فى – ٤
  ...................  الشرق والغرب تعرف باسم الجھات الشمال والجنوب – ٥
  ................... الشمال واتجاه الغرب ھو اتجاه اتجاه الذى یقع بین – ٦
  ................... للدول والقارات تستخدم مقیاس رسم الخرائط العامة – ٧
  ................... وما یقابلھا على .......................النسبة بین المسافة على  مقیاس الرسم ھو – ٨
   : بني القوسنياخرت اإلجابة الصحيحة مما  : ٢س  

  

   )مربع –سھم  –دائرة  –عصا  (...................               الشمال دائما باستخدام  حدد اتجاهی – ١
   )ست –خمس  –أربع  –ثالث  ( .      جھات فرعیة................... الجھات األصلیة  یوجد بین – ٢
  ............... ....یوجد بین الجنوب والشرق ھو  االتجاه الذى – ٣

   )الجنوب الغربى – الجنوب الشرقى –الشمال الغربى  –الشمال الشرقى  (                                                    
   )عامة –القارات  –المدن  –تفصیلیة  (................... الكبیر فى خرائط  یستخدم المقیاس – ٤
  ...................  ربع بالخریطة ھو واأللوان فى م توجد الرموز – ٥

   )موضوع الخریطة – مفتاح الخریطة –مقیاس الرسم  –عنوان الخریطة  (                                               
   )الجنوب –الشمال  –الغرب  –الشرق  (................... جمیع الجھات األصلیة إذا عرف اتجاه  یمكن معرفة – ٦
  ................... المسافة على الخریطة وما یقابلھا على الطبیعة ھى  النسبة بین – ٧

   )دلیل األلوان –مقیاس الرسم  – مفتاح الخریطة –اتجاه الشمال  (                                                             
   )غیر المعروفة –غیر الفرعیة  –الفرعیة  –لیة األص( .........   الشرقى من الجھات  اتجاه الشمال – ٨
  ................... التى تقع بین جھة الشمال وجھة الغرب بـ  تسمى الجھة – ٩

   )الجنوب الشرقى –الغربى  الجنوب –الشمال الغربى  –الشرق الغربى  (                                                   
   )الجنوب الشرقى –الشرق  –الشمال الجنوبى  –الشمال  (...................          ة الفرعی من الجھات – ١٠
     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

 . (            ) الصغیرة ال نحتاج مقیاس رسم لرسم الخرائط – ١
 (            ) . فرعیة توجد بین الجھات األربعة األصلیة أربع جھات – ٢
 . (            ) بمعرفة اتجاه الشمال نستطیع تحدید باقى الجھات األصلیة – ٣
 . (            ) فى الخریطة یشیر إلى الشرق حیث تشرق الشمس رأس السھم – ٤
 . (            ) والرموز الموجودة بھا مفتاح الخریطة یوضح معانى األلوان – ٥
ً خرائط الدول وال – ٦  . (            ) قارات تستخدم مقیاس رسم كبیرا
 . (            ) یساعد مقیاس الرسم فى معرفة موضوع الخریطة وفھمھا – ٧
 . (            ) األصلیة الجنوب الشرقى من الجھات – ٨
   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤س  

  

  }......................................... {  . لموجود فى أحد أركان الخریطةإلیھ السھم ا اتجاه یشیر – ١
  }......................................... { .   المسافة على الخریطة وما یقابلھا على الطبیعة النسبة بین – ٢
  }.................... .....................{ .  الخریطة وما تحتویھ من بیانات یدل على موضوع – ٣
  }......................................... { .   والجنوب والشرق والغرب اتجاھات الشمال – ٤
  }....................................... { .  تقع بین الجھات األصلیة مثل الشمال الشرقى والشمال الغربى الجھات التى – ٥
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٧٠

  موقع مصر وأهميته اجلغرافية             بنك األسئلة:             األول الدرس)  الوحدة الثانية(  

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
 

  .من قارة إفریقیا ...............................الركن  تقع مصر في – ١
  ..................ومن جھة الشمال على البحر ..................  الشرق على البحر تطل مصر من جھة – ٢
  .................. و.................. و..................قارات ھى  تتوسط مصر ثالث – ٣
  .................. اسم العالم أمریكا الشمالیة والجنوبیة واسترالیا والقارة القطبیة الجنوبیة یطلق على قارات – ٤
  .................. السویس بین البحرین األحمر و ربطت قناة – ٥
   .................. حفر قناة السویس تدور حول قارة كانت السفن قبل – ٦
   .................. لمیناء القلزم ھو االسم الحالي – ٧
   .................. تأتي من أوروبا وتفرغ حمولتھا في میناء اإلسكندریة أو كانت السفن – ٨
  .................. السویس وتعرضت ألطماع الدول قناة حفرمصر بعد  زادت أھمیة – ٩

  ...................................................... لقناة السویس كان یعرف بطریق الطریق البدیل – ١٠
  قارات تمثل الیابس....................... یتكون العالم من  - ١١

   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  
  

   )خمس قارات –أربع قارات  –ثالث قارات  –قارتین                     ( .................. ملتقى تقع مصر عند – ١
 ..................قارة  تأتى من أوروبا وتدور حول إفریقیا للوصول إلى كانت السفن – ٢

   )أمریكا الجنوبیة –الشمالیة  أمریكا –أسترالیا  –آسیا                                                                        ( 
   )أسترالیا –إفریقیا  –أوروبا  –آسیا                    ............. من قارة الشرقى الركن الشمالي تقع مصر في – ٣
ً  كانت السفن – ٤   ) السویس – رشید –بورسعید  –دمیاط   ( ............. إلى تفرغ حمولتھا في اإلسكندریة ثم تنقل برا
  ) أسترالیا –إفریقیا  –أوروبا  –آسیا  ( .............                    و اوأنتاركتیكالجدید األمریكتین  یضم العالم – ٥
 )أكتوبر حرب –حفر قناة السویس  – ىبناء السد العال –شق ترعة السالم    ( ...... موقع مصر بعد زادت أھمیة – ٦
 )مصر –سوریا  –تونس  –لیبیا  ( ............. التجارة العالمیة تمر بموانئ كانت أھم طرق – ٧
  )المحیطات –الجزر –القارات  –الدول (           ............. من مجموعة من یابسالیتكون  – ٨
ً .......................... حالیا ھو میناء  میناء السویس – ٩   )القلزم –الروم  –عیذاب  –إیالت  (      .  قدیما

  )إفریقیا –أوروبا  –آسیا  –أسترالیا             ( ............. ما عداقارات العالم القدیم  من كل ما یأتى – ١٠
  ) سیناء – رأس الرجاء الصالح –قناة كییل  –قناة بنما (     ........ قناة السویس ھو طریقل الطریق البدیل – ١١
     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

ً  كانت السفن – ٢   (            ) .تفرغ حمولتھا في دمیاط ثم تنقل بالقطار إلى السویس قدیما
 (            ) .فى قارة أوروبا تقع مصر  – ٣
  (            ) .قناة السویس حفرموقع مصر بعد  زادت أھمیة – ٤
 (            ) .التي اكتشفت حدیثا أوروبا من القارات – ٥
  (            ) .غرب قارة إفریقیا تقع مصر شمال – ٦
  (            ) .والمتوسطالسویس بین البحرین األحمر  ربطت قناة – ٧
  (            ) .الرجاء الصالح أقصر مسافة من طریق قناة السویس طریق رأس – ٨

  (            ) .ا على میناء بورسعیدالقلزم قدیم أطلق اسم – ١٠
  (            ) .تدور حول قارة إفریقیا للوصول إلى آسیا قبل حفر قناة السویس كانت السفن – ١١

   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤س  
  

  

 }......................................... {                .تضم عددا من الدول داخلھامن الیابس  مساحات واسعة – ١
 }......................................... { .  وأنتاركتیكا أطلق على قارات األمریكتین وأسترالیا االسم الذي – ٢
 }......................................... {  .أطلق على قارات إفریقیا وآسیا وأوروبا االسم الذي – ٣
 }......................................... {  .إفریقیا قارة لقناة السویس وكان یدور حول الطریق البدیل – ٤
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ً  ىالمدینة الت  – ٥   }......................................... {  .اسم میناء القلزم أطلق علیھا قدیما
  احلدود اجلغرافية ملصـــر                             :                     الدرس الثانى)  الوحدة الثانية( 

           بنك األسئلة                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
 

من الدول وتحفظ حقوقھا وھى فواصل تمیزھا وتفصلھا عن جیرانھا ..............حدود تسمى حدود العالم  لكل دولة في – ١
  .محافظاتھا زداخل الدولة تمی.....................داخل ھذه الحدود ، كما توجد حدود 

  ........................وتفصلھا عن دولة ....................... حدود  مصرالحدود الغربیة ل – ٢
 . ................. الحدود البحریة والجبلیة والنھریة حدودًا یطلق على – ٣
  .............................وتعتبر حدا .......................الحدود الشمالیة لمصر تتمثل فى  – ٤
 . ................. حدود الشمالیة حدود طبیعیة وحدودھا الجنوبیة حدود مصر – ٥
  ...........وعلى فلسطین المحتلة ویعتبر حدا  الذي یعتبر حدا طبیعیا............. تطل مصر من الشرق على البحر – ٦
 . ................. شماال مصر عن دولة  ٥٢٢عرض  تفصل دائرة – ٧
  .ھى عاصمة جمھوریة مصر العربیة ...................  – ٨
 .محافظة ......................... یبلغ عدد محافظات مصر  – ٩

 . ................. بحر األحمر والحدود مع دولةمصر الشرقیة في ال تتمثل حدود – ١٠
 . ................. تقع جنوب مصر ھي دولة الدولة التي – ١١

   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  
  

   )أسواًرا – حدودًا –موانع  –جدرانًا  ( .............  الدول عن بعضھا ونفصلھا عن جیرانھا نضع لكى نمیز – ١
   )الحدود البحریة – األنھار –الجبال  –الحدود الفلكیة  (   ............. اآلتیة تمثل حدودًا طبیعیة ما عدا الظاھرات – ٢
  )  طبیعیة وبشریة معا –بشریة  –ھندسیة  –طبیعیة (                            ............. الشرقیة تعد حدود مصر – ٤
    ............. یة لمصر مع دولة السودان مع دائرة عرضالجنوب تتفق الحدود – ٥

                                                                     )٥١٢  ً ً  ٥١٢ –شماال ً  ٥٢٢ –جنوبا ً  ٥٢٢ –شماال   )جنوبا
    )بحریة –فلكیة  –نھریة  –جبلیة ............                           (  الشمالیة تعد حدودًا طبیعیة حدود مصر – ٨
  ) ى الشمال – ىالجنوب – ىالغرب – ىالشرق ىالشمال............             (  الركن ىبالنسبة لمصر ف تقع فلسطین – ٩

   )لبنان –لیبیا  – السودان –فلسطین  ( ............ یفصلھا عن ىمصر الغربیة الذ تمتد حدود – ١١
   )ھندسیة – بشریة –طبیعیة  –من صنع اإلنسان                    ( ............ واألنھار تعد حدودًاوالجبال  البحار – ١٢
     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  (            ) .الشمالیة من صنع اإلنسان حدود مصر – ١
  (            ) .قوقھاالدول وتفصلھا عن جیرانھا وتحفظ ح تمیز الحدود – ٢
  (            ) .السودان شمال مصر تقع دولة – ٣
  (            ) .الغربیة حدود سیاسیة بشریة حدود مصر – ٤
  (            ) .الشمالیة لمصر حدودًا طبیعیة ثابتة تمثل الحدود – ٥
  (            ) .الطبیعیة مصر من األطماع االستعماریة حمت الحدود – ٧

  (            ) .شماالً  ٥٣٢مصر الجنوبیة مع دائرة عرض  تتفق حدود – ١٠
  (            ) .الشرقیة لمصر في كل من البحر األحمر والحدود مع السعودیة تتمثل الحدود – ١١
 (            ) .المتوسط الحد الجنوبي لمصر یمثل البحر – ١٢
  (            ) .بین مصر وجیرانھاعدیدة على الحدود  سیاسیة ھناك مشكالت – ١٣

   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤س  
  

  

  }......................................... {  .فواصل تفصل بین الدول المتجاورة وقد تكون طبیعیة أو بشریة – ١
  }........................ .................{   .فواصل وضعھا اإلنسان بین الدول – ٢
  }......................................... {  .تفصل بین الدول ) مسطحات مائیة  –جبال ( فواصل طبیعیة  – ٣
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  }......................................... {  .فواصل داخل الدولة الواحدة تمیز محافظاتھا – ٤
  سطح مصر                                                              : الدرس الثالث)  الوحدة الثانية( 
  

           بنك األسئلة                                                             

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
  

      ....................    المرتفعات مثل الجبال والتالل و شكل األرض یضم – ١
 ................... إما سھول ساحلیة أو سھول السھول فى مصر – ٢
 .متر ..................... ھو أرض شدیدة االرتفاع ولھا قمة تزید عن الجبل  – ٣
  ....................مساحة من األرض مستویة قلیلة االرتفاع تتكون من رواسب ھو  السھل الفیضي – ٤
 .مساحة من األرض مستویة تمتد على طول ساحل البحر أو المحیط ھو  ...................السھل  – ٥
  ................................و ................... من الھضاب منھا ھضبة  تضم مصر سلسلة – ٦
  ..............منخفض وأقل األجزاء انخفاضا فى مصر ھو .....................أعلى قمة جبل فى مصر تتمثل فى جبل  – ٧
   ..........وعلى البحر األحمر ..................... بأنھا الساحلیة لمصر المطلة على البحر المتوسط  تتمیز السھول – ٨
  .وھو من أطول أنھار العالم ویعتبر مصدر الحیاة فى مصر ............................... یمر بمصر  -٩

  .............................. .وخلیج .......................... ان العالم وھما خلیج یوجد فى مصر أھم خلج - ١٠
  .......................... .توجد بمصر عدة جزر أھمھا جزیرة  - ١١

   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  
  

 ) التل –الھضبة  –السھل  –الدلتا  ( .................. ىاالرتفاع ولھا قمة ھ األرض القلیلة  – ١
 )كل ما سبق  – سھول – ھضاب – جبال(............. یشتمل سطح مصر على  – ٢
 )ى الغرب – ىالشمال – ىالشرق ىالجنوب – ىالغرب ىالجنوب( .  من مصر............ الركن  ىالعوینات ف یقع جبل  – ٣
  )الفیوم –الخارجة  –القطارة  –سیوة ( ........ .......... أشھر المنخفضات فى مصر منخفض – ٤
 ) جبل علبة –منخفض الفیوم –جبل العوینات –جبل سانت كاترین   ( ......... یقع فى أقصى جنوب غرب مصر – ٥
  )الواحات –األودیة  –الجبال  –التالل( ....................   بالصحراء الغربیة تنتشر – ٦
  )التالل  – المنخفضات  –السھول الساحلیة  –السھول الفیضیة (        .................. لالنی تمتد بطول نھر  – ٧
  ) السھول – الجبال –التالل  –الھضاب ( .................. أرض مرتفعة مستویة أو شبھ مستویة السطح  – ٨
 )أودیة  – ضات منخف –جبال – تالل ( ................   ساحل البحر األحمر تمتد بطول  – ٩

  ) سانت كاترین –حماطة  –الشایب  –العوینات (    ......................... مصر ھو جبل أعلى جبال – ١٠
  )خلیج  –شبھ جزیرة  –جزیرة  –بحیرة ................ (أرض تحیط بھا المیاه من جمیع الجھات  - ١١
     : تى أمام ما يأ )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  (            ) .الغربیة فى الصحراءكاترین  جبل سانت یقع – ١
  (            ) .السھول والھضاب والجبال والمنخفضات مجموعة یضم سطح مصر – ٢
  (            ) .ھو الذي یتكون على جانبي النھر بإرساباتھ السھل الساحلي – ٣
  (            ) .شبھ جزیرة سیناء تمثل بوابة مصر الغربیة – ٤
  (            ) .السھل الساحلى الممتد على ساحل البحر األحمر أكثر اتساعا من الممتد على ساحل البحر المتوسط – ٥
  (            ) .وادى النیل والدلتا لیمتد السھل الفیضى لمصر بطو – ٦
  )           (  .أراضى منخفض الفیوم والقطارة تقع أعلى من منسوب سطح البحر  – ٧
  (            ) .من البحیرات العذبة فى مصر بحیرة ناصر والبحیرات المالحة بحیرة المنزلة – ٨
  (            ) .مصر ھو جبل العوینات جبالأعلى  – ٩
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 بنك األسئلة

   :)  ب (ما يناسب عبارات اموعة )  أ (اخرت من اموعة  : ٤س  
 ) ب ( ) أ (

  الجبل – ١
  التل – ٢
  الھضبة – ٣
  الفیضيالسھل  – ٤
     المنخفض – ٥

  .مساحة من الیابس تحیط بھا المیاه من ثالث جھات  – أ 
  .مساحة من األرض مستویة قلیلة االرتفاع وتتكون من رواسب األنھار  –ب 
  .مساحة من الیابس منخفضة عما حولھا  –ـ ج 
  . مساحة واسعة من األرض مرتفعة مستویة أو شبھ مستویة – د 
  .متر  ١٠٠٠یزید ارتفاعھا عن  ولھا قمة شدیدة االرتفاعأرض  – ھـ 
 .متر ١٠٠٠مرتفعة ولھا قمة تقل ارتفاعھا عن أرض  – و 

  
  

  املناخ والنبات الطبيعى فى مصر:                                               الدرس الرابع)  الوحدة الثانية( 
  
  

  
  : تيةأكمل العبارات اآل :١س 

  
 .........و...........و............. في المناخ عناصر تتمثل -١
 . المناسبة المحاصیل أنواع لمعرفة.......... تدرس -٢
 . المالبس نوع لمعرفة....... ندرس -٣
 ............ لظروفھا مصر فى الطبیعي النبات وجود یقل -٤
 ................ خالل من الریاح اتجاه معرفة یمكن -٥
 ......... مصر فى البریة الطیور من -٦
 ............. فصل فى مصر على المطر یسقط -٧
  ..........و............ل طبقا الطبیعي النبات یتنوع -٨

  
  : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  
 (            ) . المناخ ھو واحد یوم فى الجو حالة وصف -١
 (            ) . فقط الشرقیة األجزاء على حارا الجو یكون الصیف فصل فى -٢
  (            ) . الحظائر فى مصر فى البریة تالحیوانا تعیش -٣
  (            ) . بالترمومتر المطر كمیة تقاس -٤
 (            ) . البعیدة المناطق فى البریة الحیوانات تعیش -٥
 (            )اقتصادیة فائدة لھا عیةالطبی النباتات -٦
 (            ) . كثیفة غابات الشمالیة مصر سواحل على توجد -٧
  (            ) . المناسبة المالبس ارتداء فى یفید المناخ -٨     

  
  : ما املقصود باملفاهيم اآلتية :١س 

  
 .....................................................................:..................................... الطبیعي النبات -  ١
 :....................................................................................................................المناخ – ٢
  ................................................................................................................... :الطقس -٣ 
  :............................................................................................................ البرى الحیوان-٤     
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  منو السكان فى مصر                       :                        الدرس األول)  الوحدة الثالثة( 
  

           بنك األسئلة                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
  

 .ملیون نسمة.. ..............بلغ عدد السكان حوالي  ٢٠٠٦لمصر عام  آخر تعداد – ١
 .. ..............تعداد السكاني مرة كلبإجراء ال تقوم مصر – ٢
 .. .............. أجرى في مصر كان في عام أول تعداد – ٣
  ...................... و.. ..................... إما أن تكون طبیعیة نتیجة الفرق بین الزیادة السكانیة – ٤

 ........................................وإما أن تكون زیادة غیر طبیعیة نتیجة     
 . ................................. التي تستقبل المھاجرین من مناطق أخرى تسمى المحافظات المحافظات – ٥
 .. ................................. الصعید تعتبر محافظات و الدلتا محافظات – ٦
  .. .............................................. تعرف عملیة حصر السكان فى أى مكان فى العالم باسم – ٧
  ............................................................................................تفیدنا التعدادات السكانیة بالتنبؤ بـ  -٨
  .السكان  ھى المحافظة األولى فى جذب.................................. تعد محافظة  -٩

 .نسبة نمو السكان ............................... تعد مصر من الدول التى تتمیز بـ  - ١٠
    *************************************************************************** 

   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  
  

 ) كل ما سبق –الخدمات  –المصانع  –المدارس ( .. .............. ات البالد منمعرفة احتیاج ىف یفید التعداد – ١
    )سنة ٢٠ –سنة  ١٥ –سنوات  ١٠ –سنوات  ٥( .. .............. مرة كل السكانيبإجراء التعداد  تقوم مصر – ٢
  .. ........................... عامسكاني لمصر كان  أول تعداد – ٣

                                                     )١٨٨٢ – ١٩٧٦ – ١٩٦٦ – ١٩٤٧(  
 .. .............. ىم حوال١٨٨٢مصر في أول تعداد لھا عام  كان عدد سكان – ٤

   )ملیونًا٢٠ – ملیونًا ١٧ –مالیین  ١٠ –مالیین  ٧(                                                     
 ) التعلیم – الزیادة الطبیعیة –الزیادة غیر الطبیعیة  –الھجرة ( .. .......... لزیادة سكان مصر ھو يالرئیسالسبب  – ٥
 )اإلسكندریة –بورسعید  –القاھرة  – الدلتا ( .. .............. الطاردة للسكان من المحافظات – ٦
  
  )االجتماعیة –االقتصادیة  –الثقافیة  –اسیة السی  (.. .............. الھجرة داخل مصر األسباب من أھم أسباب – ٧
 )م ٢٠٠٦ –م  ٢٠٠٤ –م ٢٠٠٢ –م  ٢٠٠٠(  .. .............. للسكان تم إجراؤه في مصر عام آخر تعداد – ٨
  )أسیوط –سوھاج  –اإلسكندریة  –مطروح   (.. .............. الجاذبة للسكان من المحافظات – ٩

  .. ................... ات تعتبرالموالید عن الوفی زیادة – ١٠
 ) كارثة طبیعیة – طبیعیة زیادة غیر –زیادة طبیعیة  –كثافة سكانیة (                                                        

   ) رةالھج –الحروب  –زیادة الوفیات  –زیادة الموالید   (.. .............. الطبیعیة تكون نتیجة الزیادة غیر – ١١
*************************************************************************  

     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  (            ) .بإجراء التعداد مرة كل خمس سنوات تقوم مصر – ١
  (            ) .لسن والنوع والمھنةكل المعلومات عن السكان من حیث العدد وا یشمل التعداد – ٢
  (            ) .المحافظات الطاردة للسكان القاھرة من  – ٣
  (            ) .الداخلیة إلى زیادة عدد السكان في المحافظات المستقبلة الھجرة ىتؤد – ٤
  (            ) .الحدود من المحافظات الجاذبة للسكان تعد محافظات – ٥
  (            ) .عرفت نظام التعداد ىالدول الت قدممصر من أ – ٦
  (            ) .المحافظات ىباق ىالقاھرة أعلى من معدل النمو ف ىف ىالسكان معدل النمو – ٧
 (            ) .معرفة احتیاجات الحاضر واالستعداد للمستقبل ىف یفید التعداد – ٨



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٧٥

 

  (            ) .فظات مصرأحد أسباب الھجرة بین محا السفر للتعلیم – ٩
  (            ) .عملفرص غرض البحث عن  الداخلیةالھجرة  من أھم أسباب – ١٠

*************************************************************************  
   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤س  

  

  

 }......................................... {  .ة إلى أخرىاألفراد من دول انتقال – ١
 }......................................... {  .نسبة الموالید ونسبة الوفیات الفرق بین – ٢
 } .........................................{  .فى وقت وزمن محددأعدادھم  وتعرف السكان كل حصرعملیة تھدف إلى   – ٣
 }......................................... {  .المحافظات المستقبلة للمھاجرین من محافظات أخرى – ٤
 }......................................... {   .المحافظات التى یخرج منھا بعض سكانھا إلى محافظات أخرى – ٥
 }......................................... {  .ضعدد السكان الذین یعیشون فوق وحدة مساحیة من األر – ٦
 }......................................... {  .داخل الدولةاألفراد من مكان إلى آخر  انتقال – ٧

 
  توزيع السكان على خريطة مصر:                                               الدرس الثانى)  الوحدة الثالثة( 
  

           بنك األسئلة                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
  

  .............................و ...............................  بمصر فى المناطق السكان وجود یندر – ١
  .ارنة بالوادي بالسكان مق........................ تكتظ  – ٢
  .المنتشرة بالصحراء الغربیة ............................ توجد أعداد قلیلة من السكان فى   – ٣
  ..............................................تزداد أعداد السكان فى المناطق الغنیة بـ  – ٤
 .. ............................................... یتأثر توزیع السكان فى مصر نتیجة اختالف – ٥

    *************************************************************************** 
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

   ) الھضاب –رى الصحا –الجبال  –السھول                          (.. .............. مناطق یفضل السكان – ١
  ) الواحات –جبال البحر األحمر  –الدلتا  –وادى النیل (                   .. .............. نادرة السكان من المناطق – ٢
  ) كل ما سبق –الزراعة  –التربة الخصبة  – ىمیاه الر(   ................ الوادي والدلتا لوجود ىف یتجمع السكان – ٣
  ) الصحراء الغربیة –البحر األحمر  –الدلتا  –سیناء  (       .. .............. مصر ازدحاما بالسكان قأكثر مناط – ٤
  ) الواحات –الدلتا  – ىالواد –سیناء  (.. .............. ىلوجود الثروة المعدنیة ف یتجمع السكان – ٥
  .. .............. ساحل البحر المتوسط بسبب ىف یكثر السكان – ٦

 ) الجبال –المناخ  اعتدال –المیاه الجوفیة  –وجود الغابات  (                                                                      
  ................ قلیلة من السكان فى الصحراء الغربیة لوجود توجد أعداد – ٧ 

 ) المیاه الجوفیة – البحار –األنھار  –األمطار                                                  (                        
  ) التعلیم – ىالنبات الطبیع –كمیة األمطار  –السطح  (.. .............. السكان فى مصر باختالف یتأثر توزیع – ٨

*************************************************************************  

     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  (            ) .في الواحات لوجود األمطار الغزیرة تجمع السكان  – ١
  (            ) .في كل أجزاء مصر بصورة متساویة یتوزع السكان – ٢
  (            ) .السطح في توزیع السكان یؤثر اختالف – ٣
  (            ) .مصر لوجود الجبالغرب  تنخفض الكثافة – ٤
  (            ) .والدلتا أكثر مناطق مصر ازدحاما بالسكان الوادي – ٥
 (            ) .السكان في المناطق الغنیة بالماء العذب یزداد عدد – ٦



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٧٦

 

  (            ) .في سیناء في مناطق الثروة المعدنیة یتجمع السكان – ٧
  (            ) .ن السكان في الصحراء الشرقیة لوجود الواحاتقلیلة م توجد أعداد – ٨

*************************************************************************  

   :)  ب (ما يناسب عبارات اموعة )  أ (اخرت من اموعة  : ٤س  
 )ب (  )أ (  

   الوادي والدلتا – ١       
  سیناء – ٢      
     الصحراء الغربیة – ٣    
  ساحل البحر المتوسط – ٤      
      جبال البحر األحمر – ٥      

  .یندر بھا السكان لوعورة السطح  –أ         
  .یتجمع بھ السكان العتدال المناخ  –ب      
  .یندر السكان لوجود الغابات –جـ      

  .یتجمع بھا السكان حیث الثروة المعدنیة  –د       
ً  –ھـ         .یعدان أكثر مناطق مصر سكانا

 . یتركز السكان داخلھا في الواحات –و       

  كثافة السكان فى مصر:                                               الدرس الثالث)  الوحدة الثالثة( 
  

           سئلةبنك األ                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
  

   .ملیون نسمة.. .............. ىم بحوال٢٠١٣مصر عام  قدر عدد سكان – ١
 .. .............. العامة للسكان ھي جملة السكان على جملة الكثافة – ٢
 . ............... و.. .............. ىمصر كثافة ھي التي تقع ف أعلى محافظات – ٣
 .. .............. الكثافة الفعلیة تحذف المناطق عند حساب – ٤

    *************************************************************************** 
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

  .. .............. م بحوالى٢٠١٣العامة لمصر عام  قدرت الكثافة – ١
       )  ٢كم نسمة٨٥.٨ –٢كم نسمة ٥٨.٨ –٢كمنسمة  ٧٥.٨(                                                                  

   )القاھرة –سیناء  –البحر األحمر  –الجدید  ىالواد  (.. .............. محافظات مصر كثافة تعد من أعلى – ٢
   ) الجیزة –مطروح مرسى   –اإلسكندریة  –القاھرة            (.. .............. محافظة ىف تنخفض الكثافة – ٣
   )القاھرة –سیناء  –أسیوط  –القلیوبیة              (.. .............. عداما  مرتفعة الكثافة  ھذه المحافظات – ٤
    )م٢٠١٣ – م٢٠١٢ – م٢٠١١ –م  ٢٠١٠( .. .............. ملیون نسمة عام ٨٥.٨ مصر بـ قدر عدد سكان – ٥

*************************************************************************  

     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  (            ) .كثافة السكان في مصر یتساوى توزیع – ١
  )      (       .من أعلى محافظات مصر كثافة تعد القاھرة – ٤
  (            ) .والدلتا بانخفاض الكثافة ىالواد تتمیز مناطق – ٥
  (            ) .بقسمة عدد السكان على المساحة الكلیة تحسب الكثافة – ٦
  (            ) .الكثافة السكانیة ىالسطح ف یؤثر اختالف – ٧
  )          (   .ملیون نسمة ٨٥.٨ ىم بحوال٢٠٠٨مصر عام  قدر عدد سكان – ٨
  (            ) ویندر السكان غرب مصر تنخفض الكثافة – ٩

  (            ) .إلى جذب السكان وارتفاع الكثافة ىالطبیعیة یؤد تنوع الموارد – ١٠
  (            ) .مصر ىالتعرف على توزیع السكان ف ىالعامة ف تفید الكثافة – ١١

*************************************************************************  



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٧٧

 

   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤س  
  

  

 }......................................... {  .الذین یعیشون فوق وحدة مساحة من األرض عدد السكان – ١
  }.............................. ...........{ قسمة عدد السكان على المساحة الكلیة للدولة  -٢

  
  معلومات تارخيية:                                               الدرس التمهيدي)  الوحدة الرابعة( 
  

  
           بنك األسئلة                                                              

  

  
  

  



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٧٨

 

  استقرار اإلنسان املصري فى الوادى                                            :   الدرس األول)  الوحدة الرابعة( 
  

           بنك األسئلة                                                              
  
  : أكمل العبارات اآلتية :١س 

  

 ............ ...و............... عاش المصري القدیم وكان دائم  فوق الھضاب – ١
ً ............... القدیم فوق الھضاب یأوى إلى  كان المصري – ٢  . لیال
 ...............  الجفاف فوق الھضاب ھبط المصري القدیم إلى عندما حل – ٣
 ...............  تبدلت حیاة المصري القدیم من التنقل والترحال إلى النیل ىواد ىف – ٤
 ...............  اني وظھرت القبائل وظھرتكثرت المب ىالواد ىف – ٥
 ...............  القدیم مالبسھ من جلود الحیوان و ىصنع المصر – ٦
  . بین الناس............... الزراعة قیام  احتاجت عملیات – ٧
  ...............  من ىالقدیم األوان صنع المصري – ٨
  .............................حبى لقریتى أو مدینتى یسمى  -٩

  ..................................حبى ألفراد أسرتى وأصدقائي وزمالئي فى المدرسة یسمى - ١٠
**************************************************************************** 

   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  
  

 ...............  وادي النیلاإلنسان في  عندما عاش – ١
  )ما سبق كل –بنى المساكن  –استأنس الحیوان  –عرف الزراعة (                                                          

 ) الحدید –الفخار  –البرونز  –األخشاب ............... (  من ىوحفظھ صنعت األوان إلعداد الطعام – ٢
 ) الحیوانات جلود –الصوف  –الحریر  –القطن ...............  (  تصنع قدیًما من الكتان أو كانت المالبس – ٣
 ...............  المصري القدیم فوق الھضاب كان یعمل بـ عندما كان – ٤

  )صید األسماك – اعةالصن –صید الحیوانات  –الزراعة (                                                                      
  ) السعادة – الخوف والقلق –النجاح  –االستقرار ............. (  المصري القدیم فوق الھضاب تتمیز بـ كانت حیاة – ٥
 ...............  إلى ىالجفاف فوق الھضاب ھبط المصر عندما حل – ٦

  )األحواض – ساحل البحر –وادي النیل  –الواحات (                                                                         
 ) الصفیح –األخشاب  –األحجار  –الطین ............... (  بنى المصري مسكنھ من النیل ىواد ىف – ٧
  ) االنتماء –المسئولیة  –التعاون  –االستقرار ( ...............  أنھ جزء من الجماعة ھو شعور اإلنسان – ٨
 ) عدم دفن الموتى –تحنیط الموتى  –حرق الموتى   (...............  بالبعث والخلود كان یقوم بـ إلیمان المصري – ٩

 ) الزراعة –الرعي  –الصناعة  –صید الحیوانات ( ...............                 اإلنسان بعد معرفة بدأ استقرار – ١٠
 ) الواحات –الدلتا  –الھضاب  –الوادي ( ...............  والترحال في القدیم یعیش حیاة التنقل كان المصرى – ١١
 ...............  ىتطورت حیاة اإلنسان وصنع أدوات استخدمھا ف ىالواد ىف – ١٢

  )التجارة – الصناعة –الزراعة  –الحروب                                                                                     ( 
*************************************************************************  

     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  (            ) .القدیم فوق الھضاب حیاة مملوءة بالخوف والقلق عاش المصري – ١
 (            ) .ھضاب معتمدًا على ماء األمطارالقدیم بالزراعة فوق ال عمل المصري – ٢
ًا من – ٣   (        )الجبال الحیوانات المفترسة ولالحتماء من برد اللیل كان المصري القدیم یأوي إلى فتحات داخل خوف
  (            ) .الجفاف بالھضاب ھبط المصري القدیم إلى ساحل البحر المتوسط بعد أن حل – ٤
  (            ) .تبدلت حیاة المصري من التنقل والترحال إلى االستقرار یلفي وادي الن – ٥
  (            ) .الزراعة تعاون األفراد أثناء نمو المحاصیل وجني الثمار احتاجت – ٦
  (            ) .على استقرار اإلنسان وبناء المساكن والتعاون ساعدت الزراعة – ٧



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٧٩

 

  (            ) .ن والصوف في صناعة المالبسالقدیم القط استخدم المصري – ٨
  (            ) .القدیم یضع الطعام والشراب والملبس داخل القبر مع المیت كان المصري – ٩

  (            ) .بالزراعة كان ال بد من تكاتف وتعاون الناس مع بعضھم البعض للقیام – ١٠
 (            ) .طوب اللبنالقدیم مسكنھ فوق الھضاب من ال بنى المصري – ١١
  (            ) .القدیم بتحنیط جثث الموتى إیمانا بالبعث والخلود اھتم المصري – ١٢
  (            ) .القدیم حیاة التنقل والترحال في وادي النیل عاش المصري – ١٣
  (            ) .المصري القدیم فوق الھضاب رغم سیادة الجفاف ظل اإلنسان – ١٤
  (            ) .والمدن من تجمع القبائل واألسر نشأت القرى – ١٥

*************************************************************************  
   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤س  

  

  

 }.........................................  { .بمظھره وشكلھ بعد الموت الجسم سلیماحفظ یقصد بھا  عملیة  – ١
 }......................................... {  .داخل الجبال یأوي إلیھا اإلنسان في حالة الخوف والقلق فتحة طبیعیة – ٢
 }......................................... {  .علیھالألرض التي عاش  حب اإلنسان – ٣
 }......................................... {  .في مكان معین والبحث عن الغذاء قرارعدم االست – ٤
 }........................................ {  .اعتقاد دینى عند قدماء المصریین ومعناه أن اإلنسان سوف یحیا بعد موتھ  – ٥
 }..................................... {  .یعیش حیاه أبدیھ اعتقاد دینى عند قدماء المصریین ومعناه أن اإلنسان سوف – ٦
 }......................................... {  .بأنھ جزء من الجماعة شعور اإلنسان – ٧
 }......................................... {  .واإلقامة في مناطق الزراعة بناء المساكن  – ٨
  

  الوحدة بني أقاليم مصر القدمية:                                               لدرس الثانىا)  الوحدة الرابعة( 

  
           بنك األسئلة                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
  

  .البالد.. .....................مینا جیًشا لحمایة  كون الملك – ١
 .. ..................... والمدن في المرحلة األولى من الوحدة معبودات من اتخذت القرى – ٢
 .. ..................... الجنوب من القرى والمدن الموجودة في الوجھ اتحدت مملكة – ٣
  .یاحال.. .....................عاصمة مملكة الشمال كانت تقع قرب  مدینة بوتو – ٤
 .. ..................... قبل میالد ٤٢٤٢األولى للوحدة في  نجحت المحاولة – ٥
 .. ..................... للملك مینا ھو الملك االسم الثاني – ٦
 .. ..................... الوحدة لبناء الحضارة ھو الشعب أول شعب حقق – ٧

**************************************************************************** 
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

 .................... كانت شعار زھرة اللوتس – ١
   )الجنوب مملكة –مملكة مصر الوسطى  –مملكة الدلتا  –مملكة الشمال (                                                     

  )أسوان –األقصر  –البدرشین  –الجیزة       ( .................... حالیا ھى مدینة نة طیبةمدی  – ٢
 )الوجھ البحرى  – الوجھ القبلى –مصر العلیا  –مصر الوسطى         ( ........... الشمال أقالیم ضمت مملكة – ٣
 ) أزرق –أصفر  –أحمر  –أبیض      ( .................... الجنوب لونھ كان تاج مملكة  – ٤
 .................... یعني م.مصطلح ق  – ٥

  )المسیح قبل میالد السید –قبل معرفة الكتابة  –قبل التاریخ  –قبل توحید مینا  (                                           
 )نبات القمح –زھرة اللوتس  –ت البردي نبا –عباد الشمس (       .................... الشمال كان شعار مملكة  – ٦
  ) بوتو –منف  –طیبة  –نخب (                               .................... الجنوب ھي عاصمة مملكة  – ٧



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٨٠

 

 ) بوتو –أون  –طیبة  –نخب  ( .................... لتوحید البالد اتخذت عاصمة لھا مدینة أول محاولة – ٨
 ) أون –منف  –طیبة  –نخب (                             .................... خرج من مدینة رمرمینا أو نا – ٩

ًا  –قلعة بیضاء (    .................... مینا حول منف بنى الملك – ١٠  ) سوًرا أبیض –حدائق خضراء  –خندق
  )   ٢٣٠٠ – ٢٢٢٠ ٣٢٠٠ – ٤٤٢٠(     م.ق .................مینا توحید البالد عام  استطاع الملك  – ١١
  )من حوتب –من رع  –من نفر  –بوتو            ( .................... اسم منف على مدینة أطلق العرب  – ١٢
 )الرابعة –الثالثة  –الثانیة  –األولى (         .................... مینا مؤسس األسرة الفرعونیة یعد الملك  – ١٣

*************************************************************************  

     : أمام ما يأتى  )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  (            ) .كانت عاصمتھا نخب قرب إدفو حالیا مملكة الشمال – ١
  ) (            .مینا بإنشاء حكومة مركزیة في العاصمة طیبة قام الملك – ٢
  (            ) .األولى لتوحید البالد ھي محاولة الملك مینا كانت المحاولة – ٣
  (            ) .قبل میالد السید المسیح كان یسیر باتجاه متناقص حساب السنین – ٤
  (            ) .مملكة الوجھ البحري والوجھ القبلي تتوسط منف – ٥
  )        (     .الشمال أبیض لون تاج مملكة – ٦
  (            ) .القدماء من قوى الطبیعة معبودًا لھم اتخذ المصریون – ٧
  (            ) .والقوة یؤدیان إلى بناء الحضارة االتحاد – ٨
  (            ) .یرتدي تاج مملكة الجنوب ظل الملك مینا – ٩

  (            ) .حاكم وعاصمة وجیش ومعبود كان لكل مملكة – ١٠
 
   : اآلتية تأذكر املفهوم أو املصطلح املناسب للعبارا : ٤س  

  

  

 }......................................... {  .مملكة الجنوب شعاًرا لھا زھرة اتخذتھا – ١
 }......................................... {  .علیھا الملك مینا انتصاراتھ لوحة سجل – ٢
 }......................................... {  .شمس لعین االسم القدیم – ٣
 }......................................... {  .الملك مینا عاصمة للبالد مدینة أنشأھا – ٤
 }......................................... {  .والمدن تحت قیادة واحدة تجمع القرى – ٥

*************************************************************************  
   :قارن بني مملكة الشمال ومملكة اجلنوب من حيث : ٥س  
  

  .           تضمھا األقالیم التي – ١
  .                        العاصمة – ٢
  .                    لون التاج – ٣
      .  الشعار – ٤
  عوامل قيام احلضارة املصرية القدمية                                          : الدرس الثالث)  الوحدة الرابعة( 

           بنك األسئلة                                                              

  : أكمل العبارات اآلتية :١س 
  

  .البالدقوي لحمایة .. .....................الوحدة على بناء  ساعد قیام – ١
 .. ..................... قارات العالم تتوسط مصر  – ٢
ً .. .....................بمناخ معتدل حار  تتمیز مصر  – ٣   . صیفا
 .. ..................... وجود معادن مثل النحاس والبرونز والحدید شجع على ممارسة مھنة – ٤
 .. ..................... ة مركزیة لخدمةاألقالیم إلى قیام حكوم أدت الوحدة بین  – ٥
  .. ................................الحضارة المصریة قیام العامل الرئیسى الذى ساعد على  – ٦
  ........................استقر اإلنسان المصري قدیما على ضفاف النیل لممارسة حرفة  -٧



    
    

  ھدیة مجانیة  ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ ت    وتنسیق بیومى سمیرتجمیع 

٨١

**************************************************************************** 
   : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ٢س  

  

  

 ) الجنوبیة أمریكا –أمریكا الشمالیة  –أسترالیا  –أوروبا (    ................. قارات إفریقیا وآسیا و تتوسط مصر – ١
 ) الصناعة –الصید  –الزراعة  –الرعى (  ........... المصري القدیم على ضفاف النیل لممارسة استقر اإلنسان – ٢
 ) الرصاص –النحاس  –الذھب  –الرخام (                     ................. االقتصادیة في مصر من الصخور  – ٣
 ) ل ما سبقك –المناخ  –الموقع  –نھر النیل (           ................. الحضارة المصریة القدیمة من عوامل قیام – ٤
 ................. بحرین ھما تطل مصر على – ٥

  )والعربي األسود –األحمر واألسود  –المتوسط واألحمر  –المتوسط واألسود                                              ( 
  ) الرعي –الصناعة  –دالصی –الزراعة   ( ................. وصخور اقتصادیة ساعد على قیام مھنة وجود معادن – ٦
 ) الصیف –الشتاء  –الخریف  –الربیع                              ( ................. ممطر في فصل مناخ مصر دافئ – ٧

*************************************************************************  

     : يأتى  أمام ما )  (ة ـالمـأو ع )  (ة ـمع عالـض : ٣س 

  (            ) .المعتدل ساعد على قیام الحضارة المصریة مناخ مصر – ١
  (            ) .قارات العالم الجدید تتوسط مصر – ٢
  (            ) .ممطر صیفا مناخ مصر حار – ٣
  (            ) .االقتصادیة والصخور على قیام الصناعة ساعدت الموارد – ٤
  (            ) .الحضارة المصریة الجیش والوحدة اممن عوامل قی – ٥
 (            ) .في مصر تعتمد على المیاه الجوفیة واألمطار قامت الزراعة – ٦
 

*************************************************************************  

   :)  ب (ما يناسب عبارات اموعة )  أ (اخرت من اموعة  : ٤س  

 )ب (  )أ (  

  ساعد في تنوع المحاصیل الزراعیة – ١       
  أدت إلى قیام حكومة مركزیة – ٢      
  القدیم  ساعد في استقرار اإلنسان المصري – ٣      
  ساعد فى الدفاع عن البالد – ٤      
  ساعد فى قیام الصناعات المتنوعة – ٥      

  . نھر النیل  –أ         
  .الجیش  – ب     
  .الموارد الطبیعیة  –جـ      

  .المناخ  –د       
  .الوحدة  –ھـ      

 . النبات الطبیعى  –و       
  
  


