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 ِسرست اٌسالَ ٌٍغاث

 زراساث اجّٕاػ١ت اٌٚٝ اػسازٜ

 -:اٚال : اٌجغزاف١ا

 ً٘ حؼزف اسّاء وٛاوب اٌّجّٛػت اٌطّس١ت  –ً٘ حؼزف وُ ػسز وٛاوب اٌّجّٛػت اٌطّس١ت  -ا

 ١٘ا بٕا ٔخؼزف ػٍٝ اٌىٛاوب ٚ اسّاء اٌىٛاوب ؟

 

 

را٠ه ٔسٚر ِغ بؼط ػٓ عز٠ك االٔخزٔج ً٘ حؼزف ِؼٍِٛاث ػٓ اٌطّس ٚزرجت حزارحٙا ٚحجّٙا ٚضىٍٙا ا٠ت 2

 ػٓ اٌطّس ٚا١ّ٘خٙا ؟.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؼٍِٛاث ػٓ عب وّاْ حؼاٌٝ ٔخؼزف ػٍٝ اٌىٛوب اٌٛح١س اٌٍٝ ف١ت ح١اة ػٍٝ سغحت ٚا٠ت را٠ه حمٌٛٝ زٌٛلج ِ-3

 اْ فٝ ح١اة ػٍٝ سغحت ؟وٛوب االرض ا٠ت اٌسبب 
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 عب ً٘ فىزث لبً وسة ١ٌت ِٛلغ ِصز ُِٙ  ؟-4

 احىٛٔج لاراث اٌؼاٌُ ؟اساٜ -5

 اٌزب١غ (؟ –اٌطخاء  –اٌرز٠ف  –و١ف حسثج فصٛي اٌسٕت االربؼت )اٌص١ف -6

 عب ا٠ت را٠ه ٔفىز ِغ بؼط ٚٔٛسع لاراث اٌؼاٌُ ػٍٝ اٌرز٠غت ؟ -7

 

 حىٍُ ػٓ ا١ّ٘ت ِٕاخ ِصز ؟-8

 ِاٌّمصٛز برغٛط اٌغٛي ٚزٚائز اٌؼزض؟-9

 ػٍٝ ذز٠غت ِصز؟ ِّىٓ ٔسٚر ػٓ عز٠ك االٔخزٔج ٚٔخؼزف اوخز-01

 -االجاباث:

1- 
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2- 

3- 

 

بسبب ِٛلغ ِص اٌجغزافٝ اٌّخ١ّش ٚحمغ ٚسظ لاراث اٌؼاٌُ ٚحّز بٙا عزق اٌخجارة اٌبحز٠ت ٚاٌبز٠ت ٚاصبحج -4

 ِزوشا حجار٠ا ٚحضار٠ا ِّٙا ٌٍؼاٌُ

 بسبب حشحشح اٌماراث ٚحىٛٔٙا بطىٍٙا اٌحاٌٝ عبما ٌٕظز٠ت ف١جٕز-5

6- 

 

 

 



 pg. 4                                                              / ِازٚٔا ج١ًّ ر٠اض                      ححج اضزاف أ / رِٚأٝ ِجسٜ أ 
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 -ثا١ٔا : اٌخار٠د :

 جعال نحعرف عهً حياة وبداية انمصري انقديم؟-1

 ممكن نعمم بحث بانصىر عن طريق االنحرنث؟جفحكر مين انمهك انهً دعً انً ثىرة دينية ودعىة نهحىحد -2

 جعانً نحكهم عن انحياة االقحصادية انزراعة عند انمصريين انقدماء؟-3

 انهً وحد مصر بشمانها وجنىبها ممكن جقىنً معهىمات عن انمهك دة؟مين انمهك -4

 -االجابت:

 إلٔساْا بسأ ِغ ظٙٛر لبً ا١ٌّالز. ٚواْ اإلٔساْ فٟ  01111ٚاسخّز حخٝ اٌؼاَ  اٌؼصز اٌحجزٜ اٌمس٠ُ :-0 

اٌص١س ٘ذا اٌؼصز ٠ؼخّس ػٍٝ اٌخٕمً ِٓ ِىاْ ٢ذز، ٚاٌؼ١ص ػٍٝ ٠ٚصٕغ أزٚاحٗ ِٓ ٚاٌحجارة. ٚفٟ ٘ذا  .

حؼٍُ اٌبطز إضؼاي إٌار اٌؼصز  

 -لبً ا١ٌّالز، ٚف١ٗ اسخمز اإلٔساْ  4111حخٝ اٌؼاَ  01111ؼاَ ٠ٚبسأ ِٓ ا٠ٌث : اٌؼصز اٌحجزٜ اٌحس

ح١ث ػًّ فٟ اٌشراػت ٚلس اسخؼًّ اإلٔساْ أزٚاث ِٓ اٌحجز اٌّصمٛي ٚلس ظٙزث فٟ ذالي ٘ذٖ اٌفخزة 

 .صٕاػاث ػًّ اٌرشف ٚإٌجارة ٚإٌس١ج ٚظٙزث وذٌه اٌح١ٛأاث اٌّسخأٔست

 - َلبً ا١ٌّالز، ٚف١ٗ  4111اٌؼصز اٌذٞ بسأ بؼس اٌؼاَ ٚ٘ٛ اٌّؼازْ : اٌؼصز إٌحاسٝ ػصز اسخرسا

اٌّؼازْ حؼزف اإلٔساْ ػٍٝ صٙز٘ا ٚعزق  اٌرٕجز ِطىٍت باٌغزق ٟ٘ألسَ أزاة حس٠س٠ت   صٕغ لبً سٕت  

لبً ا١ٌّالز 03511 . 

٠مصس بٙا اٌؼصٛر اٌخٟ س١مج ِؼزفت اإلٔساْ ٌٍىخابت ٚاٌخس٠ٚٓ ٟٚ٘ فخزة س١ِٕت ع٠ٍٛت ِٓ ػصٛر ِالبً اٌخار٠د : -
اإلٔساْ حّخس ِٓ بسا٠ت حضارة اإلٔساْ حخٝ األٌف اٌثإِت لبً ا١ٌّالز ٚف١ٙا صٕغ األٚأٟ ِٓ أزٚاحٗ ِٓ ػّز 

 .اٌحجز اٌؼازٞ ٕٚ٘ان أثار ٚٔمٛش فٟ ػس٠س ِٓ إٌّاعك حزجغ إٌٝ ٘ذا اٌؼصز

2-  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%AC%D8%B1
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3-  

 

جاء انًهك "ييُا" ٔكاٌ حاكًًا نهٕجّ انقثهٗ, إحرم حاكى انٕجّ انقثهٗ "ييُا" انٕجّ  -4

ق.و ذقزيثًا, ٔجعهد ْذِ انٕحذج يُّ أٔل فزعٌٕ  0033انثحزٖ, ٔٔحذ انٕجٓيٍ عاو 

نًصز, نيثذأ تذنك عصز األطزج األٔنٗ, أَشأ "ييُا" يذيُح "يُف" )يًفيض( كعاصًح نهثالد 

ث ٔقعد عهٗ رأص انذنرا, انحذ تيٍ انٕجٓيٍ انقثهٗ ٔانثحزٖ, ٔرغى انًٕحذج حذيثًا, , حي

ذٕحيذ انثالد إال أَّ فٗ أٔل األيز يحًم انراج األتيض انخاص تانجُٕب, ٔانراج األحًز 

انخاص تانشًال, ٔنى يحًم انراج انًشدٔج إال فٗ أٔاطط حكى األطزج االٔنٗ, , كًا َجذ أٌ 

يصز تم يهك انٕجّ انقثهٗ ٔيهك انٕجّ انثحزٖ,  يهك يصز انًرحذج ال يحًم نقة يهك

 ٔكذنك كاٌ يحًم نقة "رب األرضيٍ" ٔ"طيذ )َظز( انجُٕب", ٔ"طيذ )صم( انشًال.

 لوحة "نعرمر" أو "نارمر":

ٔفٗ أٔاخز انقزٌ انراطع عشز يٍ عصزَا, عثز عهٗ نٕح إردٔاس طهيى, يحًم َقٕشًا ذخهذ 

  إَرصار "َعزيز

http://3.bp.blogspot.com/-m-Y86hmd5cw/TDxyouJ8LfI/AAAAAAAAAVM/lDkNVkiU0E0/s1600/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9+%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%85%D8%B1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-m-Y86hmd5cw/TDxyouJ8LfI/AAAAAAAAAVM/lDkNVkiU0E0/s1600/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9+%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%85%D8%B1.jpg
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ظهٕر" ٔ"يز" ذعُٗ "إسييم", َٔظزًا ألٌ ْذيٍ انعُصزيٍ يُطقاٌ ٔ"َعز" ذعُٗ طًك "ان

إطًّ, َقشا تانٓيزٔغهيفيح عهٗ قًح جاَثٗ انهٕح, ٔٔضعد انكراتح انٓيزٔغهيفيح تيٍ رطًيٍ 

 نزأطٗ تقزذيٍ ذًثالٌ نٕجّ اإلنّ "حرحٕر".

 ,.أٔ انراج األحًز نهٕجّ انثحزٖ "دشزخ"  ٔعهٗ أحذ انجاَثيٍ يظٓز "َعزيز" يزذذيًا

ٔعهٗ انجاَة اآلخز يٍ انهٕح, يزذذٖ "َعزيز" انراج األتيض نهٕجّ انقثهٗ "ْذجد" حكًّ. 

ٔذعرثز نٕحح "َعزيز", انرٗ إكرشفد فٗ "َخٍ" يٍ أقذو انظجالخ انًصزيح نهكراتح 

 انًصزيح, حيث ذعٕد إنٗ عصز يا قثم األطزاخ.

 

 

 

 
 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-YKdpcOpsgHc/TDxy3E0ga8I/AAAAAAAAAVQ/wBo1MZ_xWlU/s1600/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-wXuDnCdSQ5A/TDxzB8ePOfI/AAAAAAAAAVU/iyECJoo06rk/s1600/%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-YKdpcOpsgHc/TDxy3E0ga8I/AAAAAAAAAVQ/wBo1MZ_xWlU/s1600/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-wXuDnCdSQ5A/TDxzB8ePOfI/AAAAAAAAAVU/iyECJoo06rk/s1600/%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89.jpg

