التراث فى التارٌخ والجغرافٌا

الوحدة االولً

الصف االول اآلعدادى

الدرس الثالث  /النبات الطبٌعً والحٌوان البري

 -2من انواع النبات الطبٌعً ...............
 -2الغابات.

 -3الحشائش.

 -4النبات الصحراوٌة.

 -5جمٌع ما سبق.

 -3النبات الذي ٌؤدي الً تنوع الحٌوانات البرٌة هو النبات ................
 -2الزراعً.

 -3الحبوب الغذائٌة.

 -5الطبٌعً.

 -4الصٌفً.

 -4تنمو الغابات االستوائٌة ضمن اقلٌم المناخ................
 -2المداري.

 -3البحر المتوسط.

 -5االستوائً.

 -4الموسمً.

 -5تنمو غابات  .................ضمن اقلٌم مناخ البحر المتوسط فً السهول واالودٌة.
 -2االستوائٌة.

 -3البحر المتوسط.

 -5الصنوبرٌة.

 -4النفضٌة.

 -6تنمو الغابات الصنوبرٌة فً المناطق .................
 -2االستوائٌة.

 -3المعتدلة الدفٌئة.

 -5الباردة.

 -4المعتدلة الباردة.

 -7تنموالغابات  ...............فً المناطق المعتدلة الباردة.
 -2االستوائٌة.

 -3البحر المتوسط.

 -4النفضٌة.

 -5الصنوبرٌة.

 -7غابات اشجارها دائمة الخضرة غطاؤها الورقً مخروطً الشكل حتً التتراكم فوقها الثلوج هً الغابات .....................
 -2االستوائٌة.

 -3البحر المتوسط.

 -4النفضٌة.

 -5الصنوبرٌة.

 -0غابات كثٌفة االشجار ودائمة الخضرة هً الغابات ......................
 -2االستوائٌة.

 -3البحر المتوسط.

 -4النفضٌة.

 -5الصنوبرٌة.

 -9غابات اشجارها دائمة الخضرة تتحمل الجفاف هً الغابات ...................
 -2االستوائٌة.

 -3البحر المتوسط.

 -4النفضٌة.

 -5الصنوبرٌة.

 -21غابات اشجارها تنفض اوراقها وتنمو فً المناطق المعتدلة الباردة هً الغابات ...................
 -2االستوائٌة.

 -3البحر المتوسط.

 -4النفضٌة.

 -5الصنوبرٌة.

 -22اشجار تنمو فً الغابات النفضٌة ( المناطق المعتدلة الباردة ) ..................
 -2الزٌتون.

 -3الفلٌن.

 -4المطاط.

 -5الشربٌن.

 -23الطٌور الملونة من الحٌونات التً تعٌش فً الغابات ..................
 -2االستوائٌة.

 -3البحر المتوسط.

 -4النفضٌة.

 -5الصنوبرٌة.

 -24من اهم الحٌوانات التً تعٌش فً الغابات الصنوبرٌة.........................
 -2االغنام.

 -4القطط.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4القردة.

أ  /الصاوي صالح

 -5الثعالب القطبٌة.
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الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا
 -25االغنام والماعز من الحٌوانات التً تعٌش بالغابات ................
 -2االستوائٌة.

 -3البحر المتوسط.

 -5الصنوبرٌة.

 -4النفضٌة.

 -26الغابات النفضٌة التً تنمو بالمناطق المعتدلة الباردة تنفض اوراقها فً فصلً  ....................و .......................
 -2الشتاء والخرٌف.

 -3الشتاء والربٌع.

 -5الصٌف والربٌع.

 -4الربٌع والخرٌف.

 -27من الحٌوانات التً تعٌش بالغابات النفضٌة ...................
 -2السناجب.

 -3الثعالب القطبٌة.

 -4القردة.

_ الحظ ان االنسان ازال الغابات واحل محلها الزراعة.

 -27تعد مصدر مهم لالخشاب والعدٌد من الثمار ...................
 -2حشائش االستبس.

 -5الطٌور الملونة.

 -3الغابات.

 -5حشائش السافانا.

 -4النباتات الصحراوٌة.

 -20اي من الكائنات االتٌة هو الذي اخل بالنظام البٌئً ..................
 -2الحٌوان.

 -3االنسان.

 -5جمٌع ما سبق.

 -4النبات.

 -29اراضً بها تجمعات شجرٌة ضخمة وكثٌفة ومتشابكة..................
 -2 -2الغابات.

 -3حشائش السافانا.

 -5حشائش االستبس.

 -4النبات الصحراوٌة.

 -31نباتات طبٌعٌة قلٌلة الحجم والكثافة والطول وتظهر مع تناقص كمٌات االمطار................
 -2 -2الغابات االستوائٌة.

 -4النبات الصحراوٌة.

 -3الغابات النفضٌة.

 -5الحشائش.

 -32حشائش شمال وجنوب الغابات االستوائٌة .....................
 -2السافانا ( الحارة ).

 -3االستبس ( المعتدلة ).

 -5التندرا ( الباردة ).

 -4البراري.

 -33من الحٌوانات اكله العشب .................
 -2االسود.

 -3النمور.

 -5الضباع.

 -4الغزالن.

 -34من الحٌوانات اكله اللحوم .....................
 -2الغزالن.

 -3الزراف.

 -5الفٌلة.

 -4الضباع.

 -35الحشائش التً تنمو فً االقالٌم المعتدلة الدفٌئة فً اواسط القارات...................
 -2السافانا ( الحارة ).

 -3االستبس ( المعتدلة ).

 -5التندرا ( الباردة ).

 -4البراري.

 -36من الحٌوانات التً تعٌش بحشائش السافانا....................
 -2االغنام.

 -3الفٌلة.

 -5الوعول.

 -4الماعز.

 -37هً حشائش قصٌرة لٌنة تصلح كمراعً طبٌعٌة ......................
 -2السافانا ( الحارة ).

 -3االستبس ( المعتدلة ).

 -4البراري.

 -5التندرا ( الباردة ).

 -37حشائش تنمو فً االقلٌم البارد........................
 -2السافانا ( الحارة ).

 -3االستبس ( المعتدلة ).

 -4البراري.

 -5التندرا ( الباردة ).

 -30حشائش طوٌلة تختلف فً طولها وكثافتها حسب كمٌة المطر.......................
 -2السافانا ( الحارة ).

 -3االستبس ( المعتدلة ).

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4البراري.

أ  /الصاوي صالح

 -5التندرا ( الباردة ).
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الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا

 -39حشائش تعتبر حدٌقة حٌوانات طبٌعٌة الن ٌعٌش بها حٌوانات اكلة عشب واكلة لحوم ......................
 -3االستبس ( المعتدلة ).

 -2السافانا ( الحارة ).

 -5التندرا ( الباردة ).

 -4البراري.

 -41حٌوانات الرنة من اهم الحٌوانات التً تعٌش بحشائش..................
 -3االستبس ( المعتدلة ).

 -2السافانا ( الحارة ).

 -5التندرا ( الباردة ).

 -4البراري.

 -42ارض جافة شبه خالٌة من النبات الطبٌعً.....................
 -3الصحراء.

 -2الغابات.

 -5البراري.

 -4الحشائش.

 -43حٌوان ٌ .................سمً بأسم الكارٌبو.
 -3االبل.

 -2االغنام.

 -5الرنة.

 -4الجرذان.

 -44نبات ٌتحمل الجفاف وقسوة المناخ .....................
 -3الشربٌن.

 -2الصنوبر.

 -5النخٌل.

 -4الزٌتون.

 -45نبات صحراوي ٌتمٌز بالقدرة علً تخزٌن المٌاه...................
 -3الفلٌن.

 -2النخٌل.

 -5التٌن الشوكً.

 -4الزٌتون.

 -46نبات صحراوي ٌتحمل الجفاف وقسوة المناخ من خالل طول جذوره .....................
 -3الصبار.

 -2النخٌل.

 -5التٌن الشوكً.

 -4الزٌتون.

 -47من اهم الحٌوانات التً تعٌش بالصحراء ( النباتات الصحراوٌة ) ...................
 -3القردة.

 -2الفٌلة.

 -5الطٌور الملونة.

 -4الزواحف.

 -47حشائش عبارة عن طحالب سرٌعة النمو ,تنمو فً فصل الصٌف وسرعان ما تموت بقدوم فصل الشتاء هً حشائش ....................
 -3االستبس ( المعتدلة ).

 -2السافانا ( الحارة ).

 -5التندرا ( الباردة ).

 -4البراري.

 -40من اشجار الغابات النفضٌة ....................
 -2الفلٌن.

 -3المطاط.

 -5الصنوبر.

 -4الزان.

 -49تعٌش الفٌلة فً .....................
 -3الغابات االستوائٌة.

 -2الحشائش الحارة.

 -5غابات البحر المتوسط.

 -4الحشائش المعتدلة.

 -51تنمو حشائش التندرا فً المناطق ....................
 -3المعتدلة.

 -2الحارة.

 -5االستوائٌة.

 -4الباردة.

 -52من النباتات الصحراوٌة التً لها القدرة علً تخزٌن المٌاه .......................
 -2النخٌل.

 -3الزٌتون.

 -4الكاكاو.

 -5الصبار.

 -53االبل من الحٌوانات التً تعٌش فً .........................
 -2الحشائش الحارة ( السافانا ).

 -3الصحاري.

 -4الحشائش المعتدلة( االستبس ).

 -5الحشائش الباردة ( التندرا ).

 -54تنمو حشائش  ......................فً االقلٌم البارد.
 -2الحلفا.

 -3التندرا.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4االستبس.

أ  /الصاوي صالح

 -5السافانا.
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الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا
 -55من العوامل المؤثرة علً تنوع النبات الطبٌعً اختالف.........................
 -2زواٌة سقوط اشعة الشمس.

 -3مناطق الضغط الجوي.

 -4اتجاه الرٌاح علً سطح االرض.

 -5الموقع بالنسبة لدوائر العرض.

 -56الغابات هً تجمعات شجرٌة ضخمة وكثٌفة نتٌجة ..................
 -3غزارة االمطار.

 -2ارتفاع درجةالحرارة.

 -5نوع التربة.

 -4تفاعل االنسان مع النبات.

 -57من االشجار المثمرة فً الغابات االستوائٌة ..................
 -3الماهوجنً.

 -2المطاط.

 -4الزٌتون.

 -5الكاكاو.

س -2اكمل الجدول االتً ...؟
االقلٌم النباتً
الغابات
االستوائٌة
غابات البحر
المتوسط

الموقع

النبات ( االشجار )

اهم الحٌوانات

الغابات النفضٌة
الغابات
الصنوبرٌة
س -3اكتب المصطلح الجغرافً ...؟
 -1غاباث اشجارها دائمت الخضرة تتحمل الجفاف -2 ................غاباث اشجارها غطاؤها الىرقي مخروطي الشكل .................
 -3حشائش قصيرة وليىت وتصلح كمراعي طبيعيت -5 ...............طحالب وحشائش سرٌعة النمو تظهر صٌفا باالقلٌم البارد .............
 -5غاباث لها اشجار تىفط اوراقها صيفا وخريفا  -7 ..............غابات كثٌفة االشجار تنمو علً جانبً دائرة االستواء....................
 -7وباتاث طبيعيت اقل حجما وكثافت وطىال مه اشجار الغاباث وتظهر مع تىاقص االمطار........................
 -8حشائش طىيلت تختلف في طىلها وحجمها وكثافتها حسب كميت االمطار ,وتعتبر حذيقت حيىان طبيعيت ..................
 -21نباتات تتحمل الجفاف وقسو المناخ من خالل مد جذوره ..........
 -9ارض جافت شبه خاليت مه الىباث الطبيعي ............

س -4اكمل الجدول التالً ...؟
االقلٌم النباتً
الحشائش الحارة
( السافانا )
الحشائش المعتدلة
( االستبس )
الحشائش الباردة
( التندرا )
النباتات
الصحراوٌة

الموقع

النبات

الحٌوان
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الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا

الوحدة الثانً
الدرس التمهٌدي ( االخطار الطبٌعٌة والبٌئٌة )  +الدرس االول ( أخطار من باطن االرض )
 -2االخطار التً تحدث نتٌجة عوامل عوامل وتدخل االنسان معا هً االخطار ........................
 -2المائٌة.

 -3الطبٌعٌة.

 -5البٌئٌة.

 -4الرٌاح.

 -3االخطار التً لها سلبٌات فقط ,وتجلب كوراث علً الطبٌعة واالنسان معا فً الحاضر والمستقبل هً االخطار ..................
 -2المائٌة.

 -3الطبٌعٌة.

 -5البٌئٌة.

 -4الرٌاح.

 -4اخطار  ..............لها دورا مهما فً تحقٌق التوزان االرضً ( لها جوانب اٌجابٌة وسلبٌة معا ).
 -2البٌئة.

 -3التصحر.

 -5االحتباس الحراري.

 -4الطبٌعة.

 ............... -5انكسار وضعف فً القشرة االرضٌة.
 -2االحتباس الحراري.

 -3البركان.

 -5التصحر.

 -4الصدع.

 -6من اسباب حدوث  ..................انزالق صخور القشرة االرضٌة فوق بعضها مسببة احتكاكا علً طول خط الصدع.
 -2البراكٌن.

 -3االعاصٌر.

 -5السٌول.

 -4الزالزل.

ٌ -7كثر حدوث الزالزل علً طول السالسل الجبلٌة االلتوائٌة فً قارتً ................
 -3اسٌا وافرٌقٌا.

 -2اسٌا وامرٌكا الشمالٌة.

 -5اسٌا واوروبا.

 -4االمرٌكتٌن.

 -7من مناطق حدوث الزالزل المنطقة الممتدة مع االخدود  .....................العظٌم.
 -2االوروبً.

 -3االسترالً.

 -5االسٌوي.

 -3االفرٌقً.

 -0موجات  ....................هً موجات بحرٌة زالزالٌة ٌنتج عن سدتها التً تصل الً  41متر فوق مستوي سطح البحر اقتالع االشجار.
 -2هٌروشما.

 -3هٌرتز.

 -5تسونامً.

 -4طوكٌو.

ٌ -9نتج عن موجات تسونامً العدٌد من االثار الضارة مثل تدمٌر المدن  ......................بأكملها.
 -2الصناعٌة.

 -4الساحلٌة.

 -5الصحراوٌة.

 -5الزراعٌة.

ٌ -21ؤدي الضغط الشدٌد علً القشرة االرضٌة الً حدوث .........................
 -2البراكٌن.

 -3االعاصٌر.

 -5السٌول.

 -4الزالزل.

 -22من المناطق المحتملة لوقوع الزالزل بها المنطقة التً تحٌط بسواحل المحٌط الهادي منطقة  ...........قارة اسٌا.
 -2غرب.

 -4شمال.

 -3شرق.

 -5جنوب.

 -23من المناطق المحتملة لوقوع الزالزل بها المنطقة التً تحٌط بسواحل المحٌط الهادي منطقة.
 -3غرب االمرٌكتٌن.

 -2جنوب االمرٌكتٌن.

 -5شمال االمرٌكتٌن.

 -4شرق االمرٌكتٌن.

 -24من اسباب حدوث  ......................وجود مناطق ضعف فً القشرة االرضٌة.
 -2الجفاف.

 -3السٌول.

 -4االعاصٌر.

 -5البراكٌن.
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الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا

ٌ -25تركز اكثر من  %76من براكٌن العالم النشطة حول سواحل المحٌط .......................
 -2الهندي.

 -3الهادي.

 -5القطبً الشمالً.

 -4االطلنطً.

 -26تقع جزر هاواي بالمحٌط ..................
 -2الهندي.

 -3الهادي.

 -5القطبً الشمالً.

 -4االطلنطً.

 -27تحدث البراكٌن فً مناطق الضعف بالقشرة االرضٌة مثل النطاق  .....................من قارة افرٌقٌا.
 -2الشمالً.

 -4الشرقً.

 -3الجنوبً.

 -5الغربً.

 -27من نتائج  ...................زٌادة خصوبة االراضً الزراعٌة القرٌبة من مكان حدوثه.
 -2الزالزل.

 -3السٌول.

 -5البراكٌن.

 -4االعاصٌر.

 -20من االثار االٌجابٌة لحدوث البراكٌن ....................
 -2تدمٌر المبانً والمنشأت.

 -3تدمٌر الغطاء النباتً.

 -5تكون الجزر البركانٌة.

 -4تلوث المٌاه السطحٌة.

 -29من االثار السلبٌة لحدوث البراكٌن ....................
 -2تكون الجزر البركانٌة.

 -3زٌادة خصوبة االراضً الزراعٌة.

 -5تدمٌر المبانً.

 -4تكون الهضاب البركانٌة.

 -31من المناطق التً تحدث بها البراكٌن النطاق الذي ٌوجد فً  .............قارة اوروبا علً البحر المتوسط والجزر المجاورة.
 -2غرب.

 -3شرق.

 -5جنوب.

 -4شمال.

 -32تحدث  .................نتٌجة تجمع الغازات المنطلقة من المواد المنصهرة وانفجارها ونفاذها عند نقطة ضعٌفة من القشرة االرضٌة.
 -2الزالزل.

 -3السٌول.

 -5البراكٌن.

 -4االعاصٌر.

المنطقة التً نحٌط بسواحل المحٌط  ...................تعرف بحلقة النار.
 -2الهندي.

 -3الهادي.

 -34من االخطار الباطنٌة .................
 -2الزالزل.

 -3الفٌضانات.

 -4االطلنطً.

 -5القطبً الشمالً.

_ تذكر ان من اشهر مقاٌٌس الزالزل مقٌاس رٌختر.
 -5التصحر.

 -4االعاصٌر.

ٌ -35عد تكون الهضاب و  ....................من االثار االٌجابٌة الناتجة عن حدوث البراكٌن.
 -2البحار.

 -3المحٌطات.

 -4الجزر.

 -5االودٌة

 -36من االخطار الطبٌعٌة (من اخطار باطن االرض ) التً تتعرض لها منطقة االخدود االفرٌقً العظٌم  ..................و ....................
 -2الزالزل والبراكٌن.

 -3السٌول والفٌضانات.

 -5التصحر واالعاصٌر.

 -4االنهٌارات الجلٌدٌة والسٌول.

 ........... -37عبار عن هزات سرٌعة تحدث فً اجزاء معٌنة من القشرة االرضٌة.
 -2الزالزل.

 -3الفٌضانات.

 -5البراكٌن.

 -4االعاصٌر.

 -37لكل زالزل مركز تبدأ منه الهزات وتنتشر الً جمٌع االتجاهات ....................
 -2رأسٌا.

 -3مائال.

 -4افقٌا.

 -5عمودٌا.

 – 30المناطق التً تبدأ منها الموجات الزلزالٌة تسمً ...............................
 -2خط الصدع.

 -3خط االحتكاك.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4المركز.

أ  /الصاوي صالح

 -5الصخور المنزلقة.
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ت 12122135014 /

الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا

الوحدة الثالثة

الدرس الثالث  /الحٌاة الثقافٌة

س -2صنف اعمال المصرٌٌن االتٌة حسب انتمائها الً العلوم الموجودة بالجدول ...؟
 -2تقدٌر كمٌة المحاصٌل الزراعٌة.
 -6معرفة التحنٌط.
 -9تنظٌم مٌاه النٌل.

 -3معرفة التقوٌم الشمسً.

 -7صناعة االصباغ.

 -4صناعة االلوان.

 -7حصر غنائم الحروب.

 -21معرفة التخصصات المختلفة التً تعالج المرضً.

 -23معرفة االشكال الهندسٌة ( المربع والمستطٌل ).
 -26معرف مواسم الزراعة.

 -5بناء االهرامات.

 -0معرفة مواقع النجوم و الكواكب.
 -22تشخٌص االمراض وطرق عالجها.
 -25تقسٌم الٌوم الً  35ساعة.

 -24صناعة العقاقٌر واالدوٌة من االعشاب.

 -27قٌاس مساحة االراضً الزراعٌة عن طرٌق وحدات القٌاس ( القدم – الذراع ).

 -27تحقٌق تعامد الشمس مرتٌن علً وجه تمثال رمسٌس الثانً ٌوم مولده وٌوم تولٌه العرش.
 -31اٌام النسئ.

 -29تسجٌل رواتب الموظفٌن والجنود.

العلم

 -20تنظٌم المعامالت التجارٌة.

 -32تقسٌم السنة الً ثالثة فصول تتناسب مع الدور الزراعٌة.

انجازات المصرٌٌن فً هذا العلم

الفلك
الحساب
الهندسة
الطب
الكٌمٌاء.
س -3اختر االجابة الصحٌحة ...؟
 -2بنً المصرٌٌن القدماء مساكنهم من ....................
 -4الطوب اللبن.
 -3الفخار.
 -2االحجار.

 -5الطوب االحمر.

 -3بنً المصرٌٌن القدماء مقابرهم من ....................
 -2االحجار.

 -3الفخار.

 -5الطوب االحمر.

 -4الطوب اللبن.

 -4اول مرحلة من المقابر التً بناها المصرٌٌن كانت عبارة عن .....................
 -4هرم مدرج.
 -3حجرة او حجرتٌن.
 -2حفرة.

 -5هرم كامل.

 ....................... -5هً دور للعبادة كان ٌستخدمها المصرٌون القدماء.
 -2المقابر.

 -4المساكن.

 -3المعابد.

 -6من المعابد الجنائزٌة معبد .................
 -3الكرنك.
 -2الرمسٌوم.

 -4االقصر.

 -5الكهوف.
 -5ابو سمبل.

 -7كان ٌتم النقش علً الحجر فً ......................
 -2المقابر.

 -4المساكن.

 -3المعابد.

ٌ -7وجد معبد  .....................بالدٌر البحري غرب االقصر.
 -3االقصر.
 -2الملكة حتشبسوت.

 -3الرمسٌوم.

 -5الكهوف.
 -5الكرنك.

 -0اقام الملك رمسٌس الثانً معبد .......................
 -2الملكة حتشبسوت.

 -3الرمسٌوم.

 -3االقصر.

 -5الكرنك.

 -0تحقق تعامد الشمس مرتٌن فً العام علً وجه تمثال رمسٌس الثانً ٌدل علً تقدم المصرٌٌن القدماء فً علوم .......و ............
 -2الطب والكٌمٌاء.

 -3الهندسة والفلك.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4الفلك والحساب.

أ  /الصاوي صالح

 -5الهندسة والكٌمٌاء.
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7

الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا
 -9قسم المصرٌون القدماء السنى الً ثالثة فصول لخدمة نشاطهم ................
 -4التعدٌنً.
 -3الزراعً.
 -2الصناعً.

 -5التجاري..

 -21التحنٌط سر من اسر الحضارة القدٌمة ودلٌال علً براعتهم فً علوم ...........................

 -3الهندسة والفلك.

 -2الطب والكٌمٌاء.

 -5الهندسة والكٌمٌاء.

 -4الفلك والحساب.

 -22نجح المصرٌون القدماء فً تخلٌد براعتهم فً فنون العمارة والهندسة من خالل ...................................
 -3الرسم علً الجدران.

 -2نحت التماثٌل.

 -5النقش علً الحجر.

 -4بناء المقابر والمعابد.

ٌ -23عد العامل المؤثر فً تطور بناء المقابر عند المصري القدٌم االعتقاد فً .......................
 -3تعدد االلهة.

 -2الثواب والعقاب.

 -5االساطٌر الدٌنٌة.

 -4البعث والخلود.

 -24برع المصرٌون القدماء فً علم الحساب وتمثل ذلك فً ......................
 -2تنظٌم عملٌات البٌع والشراء.

 -4معرفة االشكال الهندسٌة.

 -3معرفة مواقع النجوم.

 -5بناء المساكن من الطوب اللبن.

 -25عملٌة بناء هرم الملك زوسر احدي مراحل بناء المقابر وهً المرحلة .........................
 -3الثانً.

 -2االولً.

 -5الرابع.

 -4الثالث.

 -26تمٌزت العلوم عند المصرٌٌن القدماء بالدقة بسبب .....................
 -2تعدد انواعها ومجاالتها.

 -3قائمة علً التجربة والبحث.

 -5انشاء المدراس والمراكز العلمٌة.

 -4استفادتها من الحضارات االخري.

 -27اثبت المصري القدٌم تساوي اللٌل والنهار نتٌجة براعته فً علم ........................
 -3الحساب.

 -2الفلك.

 -5العمارة.

 -4الهندسة.

 -27لعبت دورا رئٌسٌا فً بناء معبد الرمسٌوم علوم .......................
 -2الطب والكٌمٌاء.

 -3الهندسة والفلك.

 -5الهندسة والكٌمٌاء.

 -4الفلك والحساب.

 -20تعد اكثر العلوم المستخدمة عند المصرٌٌن القدماء فً حٌاتهم الٌومٌة ............................
 -3الحساب.

 -2الفلك.

 -5الكٌمٌاء.

 -4الهندسة.

 -29ترتب علً اعتقاد المصري القدٌم بالحٌاة االخري بعد الموت تقدمه فً علم .....................
 -3الحساب.

 -2الفلك.

 -5الكٌمٌاء.

 -4الهندسة.

 -31استفادت الزراعة من تطور المصرٌٌن القدماء فً علم ...................
 -3الحساب.

 -2الفلك.

 -5الكٌمٌاء.

 -4الهندسة.

 -32استطاع المصرٌون القدماء من خالل علم  ...................تنظٌم مٌاه النٌل.
 -3الحساب.

 -2الفلك.

 -5الكٌمٌاء.

 -4الهندسة.

س -4رتب تطور بناء المقابر عند المصرٌٌن القدماء من االقدم الً االحدث ...؟
(( هرم كامل ,مثل  :االهرامات الثالثة
(( هرم مدرج مكون من ست مصاطب ,مثل  :هرم زوسر المدرج

-

حفرة تحت سطح االرض تتواري فٌها جثث الموتً ))
حجرة او حجرتٌن تحت سطح االرض وفوقها مصطبة ))

 -1المرحلت االولي
 -2المرحلت الثاويت
 -3المرحلت الثالثت
 -4المرحلت الرابعت

س -5صنف المعابد االتٌة الً المعابد الجنائزٌة او معابد االلهة ...؟
(( معبد الملكة حتشبسوت بالدٌر البحري غرب االقصر – معبد الكرنك – معبد ابو سمبل – معبد الرمسٌوم ( رمسٌس الثانً – معبد الكرنك ))

معابد االلهة

المعابد الجنائزٌة
الغرض منها اقامة الصلوات وطقوس الجنازة علً المتوفً
...................... -3
....................................-2

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

الغرض منها هدفها اقامة الشعائر وتقدٌم القرابٌن لاللهة
..................-4 ...................-3 ...................-2

أ  /الصاوي صالح

ت 12122135014 /
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الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا

الوحدة الرابعة

الدرس االول  /االسكندر فً مصر

 -2كانت الدولة التً تتطلع لبناء امبراطورٌة مترامٌة االطراف تتجه الً  ....................الحتاللها طمعا فً خٌراتها.
 -2فلسطٌن.

 -3مصر.

 -5الٌمن.

 -4العراق.

 -3ولد االسكندر االكبدر فً اقلٌم ....................
 -2االسكندرٌة.

 -3اسكندرونة.

 -5مقدونٌا.

 -4خراسان.

 -4وحد الملك  ......................اقلٌم مقدونٌا تحت زعامته عام  440ق.م.
 -2فٌللٌب الثانً.

 -3االسكندر المقدونً.

ٌ -5ولٌوس قٌصر.

 -4اكتافٌوس.

 -5قام بالقضاء علً تمرد المدن االغرٌقٌة ..................
 -2فٌللٌب الثانً.

 -3االسكندر المقدونً.

 -4اكتافٌوس.

 -6نشأ االسكندر االكبر فً اقلٌم مقدونٌا ب  ................بالد االغرٌق ( الٌونان ).
 -2شمال.

 -3شرق.

ٌ -5ولٌوس قٌصر.

_ الحظ ان بالد الٌونان تسمً ببالد االغرٌق.
 -5غرب.

 -4جنوب.

 -7تولً االسكندر االكبر حكم اقلٌم مقدونٌا فً سن  ....................بعد مقتل والده عام 447ق.م.
 -2العشرٌن.

 -3الثالثٌن.

 -5الخمسٌن.

 -4االربعٌن.

 -7لقب االسكندر االكبر ب ..................
 -3اعظم الفاتحٌن.

 -2ملوك الملوك.

 -5بالفاتح.

 -4القٌصر.

 -0استولً االسكندر االكبر علً  ...................عام  443ق.م.
 -3سورٌا.

 -2اسٌا الصغري.

 -5مصر.

 -4فٌنٌقٌا.

 -9هزم االسكندر االكبر  ......................فً اسٌا الصغري وسورٌا وفٌنٌقٌا.
 -2الروم.

 -3االغرٌق.

 -5المغول.

 -4الفرس.

 ..................... -21غزا معظم اجزاء العالم القدٌم.
 -2فٌللٌب الثانً.

 -3االسكندر االكبر.

ٌ -5ولٌوس قٌصر.

 -4اكتافٌوس.

 -22تعد  ................اول مدٌنة مصرٌة وصل الٌها االسكندر االكبر بجٌشه قبل ان ٌستولً علً مصر ( اولً المناطق التً استولً علٌها ).
 -5االسكندرٌة.
 -4تل الفرما.
 -3سٌوة.
 -2منف.
 -23مدٌنة تل الفرما حالٌا توجد فً  ................بورسعٌد.
 -2شمال.

 -3شرق.

 -5غرب.

 -4جنوب.

 -24رحب المصرٌون بقدوم االسكندر الً مصر العتقادهم بأنه جاء لٌحررهم من االحتالل ..................
 -2الرومانً.

 -3الفارسً.

 -4البٌزنطً.

 -5المغولً.

 -25حرص  ................علً اظهار احترامه للدٌانة المصرٌة الرضاء المصرٌٌن.
 -2فٌللٌب الثانً.

 -3االسكندر االكبر.

 -4قسطنطٌن االول.

 -26توفً االسكندرٌة االكبر عام  434ق.م ودفن فً .......................
 -4تل الفرما.
 -3سٌوة.
 -2منف.

ٌ -5ولٌوس قٌصر.

 -5االسكندرٌة.

 -27لقب  ..............بأبن االله امون.
 -2فٌللٌب الثانً.

 -3االسكندر االكبر.

 -4قسطنطٌن االول.

ٌ -5ولٌوس قٌصر.

ٌ -27وجد معبد االله بتاح فً ...................
 -2منف.

 -3سٌوة.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4تل الفرما.

أ  /الصاوي صالح

 -5االسكندرٌة.
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الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا
 -20زار االسكندر االكبر مغبد االله  ................فً واحة سٌوة وقدم له القرابٌن.
 -3امون.

 -2اوزٌرٌس.

 -5اتون.

 -4بتاح.

 -29تعد مدٌنة  .......................مركزا لنشر الحضار االغرٌقٌة فً العالم فً عهد االسكندر المقدونً.
 -3اثٌنا.

 -2اسبرطة.

 -5االسكندرٌة.

 -4تل الفرما.

 -31قام االسكندر بأنشاء مدٌنة االسكندرٌة لتكون قاعدة بحرٌة تدعم سٌطرته علً البحر .................
 -3االسود.

 -2االحمر.

 -5االصفر.

 -4المتوسط.

 -32وقع اختٌار االسكندر االكبر علً قرٌة  ................وتقابلها جزٌرة فً البحر المتوسط تسمً  ...............وقد ردم الماء بٌنهم القامة
مدٌنة االسكندرٌة.
 -33قبل سٌطرة االسكندر االكبر علً مصر ,كان االحتالل ٌ ................نتهك حرٌة الدٌانة المصرٌة ,وٌفرض الضرائب علً المصرٌٌن.
 -3الفارسً.

 -2الرومانً.

 -5المغولً.

 -4البٌزنطً.

 -34اقام االسكندر االكبر مهرجانا رٌاضٌا علً الطرٌقة االغرٌقٌة فً معبد االله ................
 -3امون.

 -2اوزٌرٌس.

 -5اتون.

 -4بتاح.

 -35كان ٌ ..................عملون كجنود مرتزقة فً مصر قبل استٌالء االسكندر علً مصر.
 -3الٌونانٌٌن.

 -2الرومان.

 -5البٌزنطٌٌن.

 -4الفارسٌٌن.

 -36معبد االله بتاح ٌوجد فً ,...................بٌنما معبد االله امون ٌوجد فً ......................
 -37عرف المصرٌون عادات االغرٌق قبل مجئ االسكندر االكبر الً مصر حٌث كانوا ٌعملون ك......................
 -3حرفٌٌن مهرة.

 -2عمال زراعٌٌن.

 -5جنود مرتزقة.

 -4موظفٌن حكومٌٌن.

 -37اقام االسكندر االكبر مهرجانا رٌاضٌا علً الطرٌقة االغرٌقٌة فً مدٌنة ....................
 -3اون.

 -2منف.

 -5االسكندرٌة.

 -4طٌبة.

ٌ -30رجع تسمٌة االسكندر االكبر بأعظم الفاتحٌن الً .......................
 -3انتصاراته الداخلٌة.

 -2اتساع دولته.

 -5سٌطرته علً مصر.

 -4كثرة انشائه المدن.

 -39كان هدف االسكندر االكبر من استٌالئه علً مصر ........................
 -2تخلٌص مصر من الفرس.

 -3اظهار احترامه للمصرٌٌن.

 -4ضمان الحفاظ علً قوته العسكرٌة.

 -5تجنٌد المصرٌٌن كجنود مرتزقة.

 -41ظهر التفوق العسكري لالسكندر االكبر علً الفرس الول مرة فً ........................
 -2مصر.

 -3فٌنٌقٌا.

 -5اسٌا الصغري.

 -4سورٌا.

الدرس الثانً  /مصر تحت حكم البطالمة
 -2اتخذ بطلمٌوس االول من مدٌنة  ..................عاصمة لدولته ( دولة البطالمة ) فً مصر.
 -2القاهرة.

االسكندرٌة.

 -3طٌبة.

 -5الفسطاط.

 -3قسمت امبراطورٌة  .................بٌن قواده النه لم ٌكن له ورٌث.
 -2بطلمٌوس االول.

 -4االسكندر االكبر.

 -3فٌلٌب الثانً.

 -5اكتافٌوس.

ٌ -4عد مؤسس دولة البطالمة فً مصر ..................
 -2بطلمٌوس االول.

 -3فٌلٌب الثانً.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4االسكندر االكبر.

أ  /الصاوي صالح

 -5اكتافٌوس.

21
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الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا
ٌ -5عد  ..................اخر ملوك البطالمة االقوٌاء ( عصر القوة واالزدهار للبطالمة ).
 -3بطلمٌوس الثالث.

 -2بطلمٌوس االول.

 -5بطلمٌوس الثالث عشر.

 -4بطلمٌوس الرابع.

ٌ -6عد بداٌة تولً  ...................حكم دولة البطالمة فً مصر هو بداٌة عصر ضعف وانهٌار دولة البطالمة.
 -3بطلمٌوس الثالث.

 -2بطلمٌوس االول.

 -5كلٌوباترا السابعة.

 -4بطلمٌوس الرابع.

 -7اخر ملوك البطالمة فً مصر  ( ..................انتهت دولة البطالمة مع نهاٌة حكم ................
 -3بطلمٌوس الثالث.

 -2بطلمٌوس االول.

 -5كلٌوباترا السابعة.

 -4بطلمٌوس الرابع.

 -7اصبحت مصر والٌة  ...............عام  41ق.م.
ٌ -3ونانٌة.

 -2فارسٌة.

 -5رومانٌة.

 -4اسالمٌة.

 -0الحضارة الهٌلٌنستٌة هً مزٌج بٌن الحضارتٌٌن المصرٌة و ................
 -2االغرٌقٌة.

 -3الرومانٌة.

 -5العراقٌة.

 -4الفٌنٌقٌة.

 -9تعد مدٌنة  .................مركز اشعاع الحضارة الهٌلٌنستٌة فً العالم القدٌم.
 -2اثٌنا.

 -3االسكندرٌة.

 -5القاهرة.

 -4طٌبة.

 -21قام الحكم البطلمً فً مصر علً اساس الحكم .................
 -3الدٌمقراطً.

 -2القبلً.

 -5المطلق.

 -4الجمهوري.

 -22اعتمد البطالمة علً  ...................فً تولً المناصب المهمة فً البالد.
 -2الرومان.

 -3المصرٌٌن.

 -5الفرس.

 -4االغرٌق.

 -23استخدم البطالمة اللغة  ...................كلغة رسمٌة للبالد.
 -2المصرٌة.

 -3الرومانٌة.

 -5الالتٌنٌة.

 -4الٌونانٌة.

 -24اقام البطالمة مدٌنة نقراطٌس التً تعد اسم اغرٌقً فً محافظة  ..................حالٌا.
 -2االقصر.

 -3الغربٌة.

 -5البحٌرة.

 -4االسكنرٌة.

 -25اقام البطالمة معاهد  ....................لنشر الثقافة االغرٌقٌة فً مصر.
 -3الجمانزٌوم.

 -2سرابٌس.

 -5بٌتهوفن.

 -4الرمسٌوم.

 -26حافظ البطالمة علً التقسٌم االاري لمصر القدٌمة الذي كان ٌنقسم الً  .............اقلٌما.
ب53 -

أ52 -

د55 -

ج – 54

 -27كانت القرٌة المصرٌة فً عهد البطالمة تسمً بأسم ...................
 -2قبٌلة.

 -3صنم.

 -5بلدة.

 -4كوم.

 -27ادخل البطالمة ادوات جدٌدة لري االرض الزراعٌة مثل ......................
 -2الشادوف.

 -3الساقٌة.

 -5الجرار.

 -4الحفار.

ٌ -20عد  .............و التفاح و الرومان من االشجار المثمرة التً ادخلها البطالمة الً مصر.
 -4الزٌوت.
 -4النخٌل.
 -2الخوخ.

 -5الموز.

 -29تعد صناعة  ...................من الصناعات التً احتكرتها دولة البطالمة فً مصر.
 -2الزجاج.

 -3العطور.

 -4الزٌوت.

 -31حرص البطالمة علً استخدام  ..................فً التجارة.
 -3االٌصاالت.
 -2المقاٌضة.

 -4العمالت الورقٌة.

 -32احتكر البطالمة صناعة المنسوجات فً مصر خاصة من ...............
 -2القطن.

 -3الكتان.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -5الورق.

 -4الحرٌر.

أ  /الصاوي صالح

 -5العمالت المعدنٌة.

_ الحظ ان الملك البطلمً اعتبر نفسه الصانع االول فً مصر.
 -5الصوف.
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الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا
 -33سمح البطالمة لالفراد بأنتاج المنسوجات ( المالبس ) من مادة ...............
 -2القطن.

 -3الكتان.

 -5الصوف.

 -4الحرٌر.

ٌ -34عد  ... ...............من البطالمة االوائل وكان ٌهدف الً اقامة دولة قوٌة سٌاسٌا واقتصادٌا قادرة علً التأثٌر فً العالم المحٌط بها.
 -2بطلمٌوس االول.

 -3بطلمٌوس الثانً عشر.

 -5كلٌوباترا السابعة.

 -4بطلمٌوس الرابع.

 -35من الصناعات التً ازدهرت فً عهد البطالمة صناعة  ...................الً جانب صناعات الورق والزجاج والعطور.
 -2االثاث.

 -3االوانً الفخارٌة.

 -5الجلود.

 -4الحلً.

 -36دار للعلم ٌدرس فٌها الطالب العدٌد من التخصصات االدبٌة والعلمٌة ..................
 -2المدرسة.

 -3الكتاتٌب.

 -5القصر.

 -4الجامعة.

 -37عبادة  ...................هً مزٌج بٌن الدٌانتٌن المصرٌة واالغرٌقٌة.
 -2امون.

 -3اتون.

 -5حتحور.

 -4سرابٌس.

 -37تعد عبادة  ...........من العبادات التً ظهرت اثناء حكم البطالمة لمصر.
 -2امون.

 -3اتون.

 -5حتحور.

 -4سرابٌس.

 -30اقام البطالمة معبد  .................لممارسة طقوس وتعالٌم عبادة سرابٌس.
 -2االله حورس.

 -3الرمسٌوم.

 -5الكرنك.

 -4االلهة اٌزٌس.

 -39انشأ البطالمة معبد االله  ..............فً ادفو.
 -2حورس.

 -3الرمسٌوم.

 -5الكرنك.

 -4اٌزٌس.

 -41انشأ البطالم معبد االلهة اٌزٌس فً.................
 -2ادفو.

 -3منف.

 -5جزٌرة فٌلة.

 -4االسكندرٌة.

 -42اعترفوا بالدٌانة المصرٌة دٌانة رسمٌة للبالد اثناء حكمهم لمصر ...............
 -2الفرس.

 -3الرومان.

 -5الصلٌبٌٌن.

 -4الفرس.

 -43كانت جامعة  ..................اكبر دار للعلم فً العالم القدٌم.
 -2القاهرة.

 -3الملك روما.

 -5اثٌنا.

 -4االسكندرٌة.

 -44المؤرخ المصري الذي قسم تارٌخ مصر القدٌمة الً ثالثٌن اسرة ( من اشهر علماء جامعة االسكندرٌة فً التارٌخ ) هو ..............
 -2اقلٌدس.

 -3مانٌتون.

 -5بطلمٌوس االول.

 -4ارشمٌدس.

 -45اسس  .................مكتبة االسكندرٌة.
 -2اقلٌدس.

 -3مانٌتون.

 -5بطلمٌوس االول.

 -4ارشمٌدس.

 -46تعرضت  ...............للتدمٌر عام  50ق.م.
 -2مكتبة االسكندرٌة.

 -3جامعة االسكندرٌة.

 -5مدٌنة االسكندرٌة.

 -4منارة االسكندرٌة.

 -47صاحب قانون الطفو هو .....................
 -2اقلٌدس.

 -3مانٌتون.

 -4ارشمٌدس.

 -5بطلمٌوس االول.

 -47واضع اصول علم الهندسة هو ................
 -2اقلٌدس.

 -3مانٌتون.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4ارشمٌدس.

أ  /الصاوي صالح

 -5بطلمٌوس االول.
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الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا

 -40اهتم بطلمٌوس االول بتزوٌد مكتبة االسكندرٌة بالكتب االصلٌة من اللغات المختلفة مثل الكتب  .............و الفٌنٌقٌة و الٌونانٌة.
 -5الرومانٌة.
 -4الهندٌة.
 -3الصٌنٌة.
 -2الالتٌنٌة.
 -49اضاف  ...................صفة التقدٌس لحكامهم.
 -3الروم.

 -2الفرس.

 -5البطالمة.

 -4المغول.

 -51من عجائب العالم القدٌم التً اسسها البطالمة...................
 -3جامعة االسكندرٌة.

 -2مكتبة االسكندرٌة.

 -5مدٌنة االسكندرٌة.

 -4منارة االسكندرٌة.

 ................. -52بناء مرتفع ٌتألف من طوابق متعددة ٌستخدم فً ارشاد السفن فً البحر.
 -3حصن.

 -2عمود السواري.

 -5تمثال.

 -4منارة.

 -53بنٌت منارة االسكندرٌة علً شكل ................
 -3برج.

 -2قصر.

 -5تمثال.

 -4معبد.

 -54كانت منارة االسكندرٌة تتكون من  ................طوابق.
 -3ثالثة.

 -2طابقٌن.

 -5خمسة.

 -4اربعة.

 -55بدأ بناء منارة االسكندرٌة فً عهد ....................
 -3بطلمٌوس الثالث.

 -2بطلمٌوس االول.

 -5كلٌوباترا السابعة.

 -4بطلمٌوس الرابع.

 -56تم االنتهاء من بناء منارة االسكندرٌة فً عهد .................
 -3بطلمٌوس الثالث.

 -2بطلمٌوس االول.

 -5كلٌوباترا السابعة.

 -4بطلمٌوس الرابع.

 -57كانت مصر من نصٌب  .................بعد وفاة االسكندر االكبر.
 -2بطلمٌوس االول.

 -4مانٌتون.

 -3ارشمٌدس.

 -5كلٌوباترا السابعة.

 -57من اشهر علماء جامعة االسكندرٌة فً الهندسة ................
 -2مانٌتون.

 -3اقلٌدس.

 -5بطلمٌوس االول.

 -4ارشمٌدس.

 -50اقام البطالمة معبد االلهة اٌزٌس فً ................
 -3ادفو.

 -2جزٌرة فٌلة.

 -5منف.

 -4االسكندرٌة.

 -59اصغر الوحدات االدارٌة فً مصر فً عهد البطالمة كانت تسمً ...................
 -3مركز.

 -2اقلٌم.

 -5كوم.

 -4مدٌنة.

 -61القٌة المستفادة من ثورات المصرٌٌن ضد البطالمة .........................
 -2القوة العسكرٌة درع الوطن.

 -3مقاومة المحتل واجب وطنً.

 -5العلم ٌبنً الحضارة.

 -4الوالء واالنتماء للوطن.

 -62تشابه النظام السٌاسً واالدارة للحضارة البطلمٌة مع النظام السٌاسً للملوك الفراعنة فً ...................
 -2التقسٌمات االدارٌة المصرٌة.

 -3اتخاذ االسكندرٌة عاصمة.

 -4اللغة الرسمٌة المستخدمة.

 -5اسناد الوظائف المهمة لالغرٌق.

 -63ساهم مانٌتون بدور كبٌر فً جامعة االسكندرٌة فً مجال .......................
 -2الطب.

 -3التارٌخ.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4الكٌمٌاء.

أ  /الصاوي صالح

 -5الهندسة.
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الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا

الدرس الثالث  /مصر تحت حكم الرومان
 -2اثناء ضعف دولة  ................استطاعت االمبراطورٌة الرومانٌة ان تسٌطر علً معظم انحاء البحر المتوسط.
 -5الممالٌك.
 -4البطالمة.
 -3العراق.
 -2الفرس.
 -3حرم الرومان  ...............من االتراك فً حكم مصر.
 -2المصرٌٌن.

 -3البطالمة.

 -5االغرٌق ( الٌونانٌٌن ).

 -4الٌهود.

 -4اصبحت مصر مزرعة ل  ...............تزود به روما لتوزعه علً سكانها.
 -4الكتان.
 -3القمح.
 -2القطن.

 -5الشعٌر.

 -5كانت مدٌنة  .....................اخم مركز تجاري فً شرق البحر المتوسط فً عهد الرومان.
 -2تل الفرما.

 -3منف.

 -5نقراطٌس.

 -4االسكندرٌة.

ٌ -6عد  ....................من المنشأت المعمارٌة التً اقامها الرومان.
 -2مكتبة االسكندرٌة.

 -3اقواس النصر.

 -5منارة االسكندرٌة.

 -4معبد الرمسٌوم.

 -7استخدم الرومان اللغة  .....................فً الجٌش.
 -2الدٌموطٌقٌة.

 -3الٌونانٌة.

 -5القبطٌة.

 -4الالتٌنٌة.

 -7كانت العالقات قوٌة بٌن البطالمة واالمبراطورٌة الرومانٌة فً المرحلة ....................
 -2االولً.

 -3الثانٌة.

 -5الرابعة.

 -4الثالثة.

 -0تعد مرحلة  ............المرحلة الثانٌة من سٌطرة االمبراطورٌة الرومانٌة علً مصر.
 -2العالقات الودٌة.

 -3االحتالل العسكري.

 -5التدخل االجنبً.

 -4فرض الحماٌة.

 -9حدثت معركة اكتٌوم البحرٌة علً السواحل الغربٌة لبالد .................
 -2النوبة.

 -3الٌونان.

 -5العراق.

 -4بونت.

 -21اصبحت مصر والٌة رومانٌة بأنتصار  ..................فً معركة اكتٌوم البحرٌة.
 -2كلٌوباترا.

ٌ -3ولٌوس قٌصر.

 -5انطونٌوس.

 -4اكتافٌوس.

 -22تعد مرحلة  .....................المرحلة الثالثة واالخٌرة من مراحل سٌطرة االمبراطورٌة الرومانٌة علً مصر.
 -2العالقات الودٌة.

 -3االحتالل العسكري والتدخل السٌاسً .

 -5تقسٌم الدولة.

 -4فرض الحماٌة.

 -23شهدت  .....................بعد مقتل حاكمها ٌولٌوس قٌصر حرب اهلٌة انتهت باالتفاق بٌن قواده علً تقسٌم امبراطورٌته.
 -2االسكندرٌة.

 -3تورٌنو.

 -5روما.

 -4اثٌنا.

 -24بعد مقتل ٌولٌوس قٌصر اصبح القسم الشرقً من االمبراطورٌة الرومانٌة من نصٌب وتحت ادارة ..................
 -2انطونٌوس.

 -3اكتافٌوس.

 -5كلٌوباترا السابعة.

 -4بطلمٌوس االول.

 -25بعد مقتل ٌولٌوس قٌصر اصبح القسم الغربً من االمبراطورٌة الرومانٌة من نصٌب وتحت ادارة ..................
 -2انطونٌوس.

 -3اكتافٌوس.

 -5بطلمٌوس الثالث.

 -4بطلمٌوس االول.

 -26اخر ملوك البطالمة فً مصر ..................
 -2انطونٌوس.

 -3اكتافٌوس.

 -4بطلمٌوس االول.

 -5كلٌوباترا السابعة.

 -27كان زواج انطونٌوس من  ...................بداٌة لتوتر العالقات بٌن اكتافٌوس وانطونٌوس.
 -2اٌاح حتب.

 -3حتشبسوت.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4نفرتٌتً.

أ  /الصاوي صالح

 -5كلٌوباترا السابعة.
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الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا
 -27اصبحت مصر والٌة رومانٌة بعد معركة  42 ....................ق.م.
 -2االسكندرٌة.

 -3ذات الصواري.

 -5تل الفرما.

 -4اكتٌوم البحرٌة.

 -20كان موقع معركة اكتٌوم البحرٌة علً السواحل  ......................لبالد الٌونان ( االغرٌق ).
 -2الشمالٌة.

 -3الجنوبٌة.

 -5الغربٌة.

 -4الشرقٌة.

 -29من نتائج معركة اكتٌوم البحرٌة عام  42ق.م انتحار .....................
 -2انطونٌوس.

 -3اكتافٌوس.

 -5بطلمٌوس الثالث.

 -4بطلمٌوس االول.

 -31من اسباب معركة اكتٌوم البحرٌة اهداء انطونٌوس بعض االقالٌم التً فتحها فً الشرق الً ابناء ...................
 -3اكتافٌوس.

 -2كلٌوباترا السابعة.

 -5بطلمٌوس الثالث.

 -4بطلمٌوس االول.

 -32بمن اسباب معركة اكتٌوم البحرٌة احتفال انطونٌوس بأنتصاراته فً ...................
 -2االسكندرٌة.

 -3تورٌنو.

 -5روما.

 -4اثٌنا.

 -33خضعت مصر الشراف  ..............مباشرة بعدما اصبحت مصر والٌة رومانٌة.
 -3اكتافٌوس.

 -2كلٌوباترا السابعة.

ٌ -5ولٌوس قٌصر.

 -4بطلمٌوس االول.

 -34قسم الرومان مصر الً  ..................اقسام ادارٌة.
 -2اثنٌن واربعون.

 -3ثالثة.

 -5اربعة.

 -4عشرون.

 -35استخدم الرومان اللغة  .................كلغة رسمٌة للبالد.
 -2الدٌموطٌقٌة.

 -3الٌونانٌة.

 -4الالتٌنٌة.

 -36استخدم الرومان اللغة  .................فً الجٌش.
 -3الٌونانٌة.
 -2الدٌموطٌقٌة.

 -5القبطٌة.
 -5القبطٌة.

 -4الالتٌنٌة.

 -37الطبقة االجتماعٌة االولً التً كانت موجودة اثناء حكم الرومان لمصر كانت طبقة ...................
 -2االغرٌق.

 -3الٌهود.

 -4المصرٌٌن.

 -37انقسم المجتمع المصري اثناء حكم الرومان الً  .................طبقات.
 -4خمسة.
 -3اربعة.
 -2ثالثة.

 -5الرومان.
 -5ستة.

 -30حصلت طبقة  ..................علً االمتٌازات كالعفو من الضرائب ( الطبقة الثانٌة ) اثناء حكم الرومان لمصر.
 -2االغرٌق.

 -3الٌهود.

 -5الفرس.

 -4المصرٌٌن.

 -39كانت طبقةٌ ..................عاملون من الرومان اثناء حكمهم لمصر معاملة سٌئة ( الطبقة الرابعة ).
 -2االغرٌق.

 -3الٌهود.

 -4المصرٌٌن.

 -5الفرس.

 -41من اهم ثورات المصرٌٌن ضد الرومان اثناء حكمهم لمصر ثورة .................
 -2الرعاة.

 -3المزارعٌن.

 -4الحرفٌٌن.

 -5التجار.

 -42قام المصرٌٌن بالعدٌد من الثورات ضد الرومان لثناء حكمهم لمصر مثل ثورة الرعا والفالحٌن فً القرن  ...............المٌالدي.
 -5الرابع.
 -4الثالث.
 -3الثانً.
 -2االول.
 -43حصلت طبقة  ...............علً بعض االمتٌازات نتٌجة تقربهم من المستعمرٌن الرومان.
 -2االغرٌق.

 -3الٌهود.

 -5الفرس.

 -4المصرٌٌن.

 -44كانت مدٌنة  ...............مركز الصناعة فً مصر اثناء حكم الرومان.
 -2االسكندرٌة.

 -3االقصر.

 -4الفٌوم.

 -5منف.
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 -45من اهم الصناعات التً ازدهرت اثناء حكم الرومان لمصر صناعة ...................و  ...................و  ...............و .................

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

أ  /الصاوي صالح

ت 12122135014 /

الصف االول اآلعدادى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا

 -46احتلت مدٌنة االسكندرٌة المركز  ...............فً مجال نشر فنون العلم والثقافة المختلفة اثناء حكم الرومان.
 -2االول.

 -3الثانً.

 -5الرابع.

 -4الثالث.

 -47كانت تحتل مدٌنة  ................المركز االول اثناء الحكم الرومانً فً مجال نشر فنون العلم والثقافة.
 -3تورٌنو.

 -2االسكندرٌة.

 -5روما.

 -4اثٌنا.

 -47من المنشأت المعمارٌة التً شٌدها الرومان فً مصر  ...............و  ................و  .................و .....................
 -40شٌدت المعابد زمن الحكم الرومانً علً الطرازٌن  ................او  ,.................والبعض االخر علً الطراز ...................
 -49كانت مدٌنة  ...................مركز االشعاع الحضاري فً عهد الرومان.
 -3تورٌنو.

 -2االسكندرٌة.

 -5القاهرة.

 -4اثٌنا.

 -51نجحت روما فً السٌطرة الكاملة علً البحر المتوسط بأستٌالئها علً .......................
 -3سورٌا.

 -2الٌونان.

 -5مصر.

 -4فٌنٌقٌا.

 -52اتقسمت االمبراطورٌة الرومانٌة بعد مقتل حاكمها ........................
 -3انطونٌوس.

 -2اكتافٌوس.

 -5نٌرون.

ٌ -4ولٌوس قٌصر.

 -53ظهر امتزاج الطراز المعماري الشرقً والغربً فً عهد الرومان فً تشٌٌد .......................
 -3المسارح.

 -2المعابد.

 -5البوابات.

 -4اقواس النصر.

 -54احتلت االسكندرٌة المركز الثانً بعد روما فً النواحً .....................
 -3العسكرٌة.

 -2السٌاسٌة.

 -5الثقافٌة.

 -4االجتماعٌة.

 -55تناقضت سٌاسة الرومان فً مصر مع سٌاسة البطالمة وظهر ذلك من خالل ...................
 -2اقامة المسارح واالحتفاالت.

 -3احتكار بعض الصناعات.

 -4الغاء الرسوم الجمركٌة علً الواردات.

 -5استخدام اللغو الٌونانٌة كلغة رسمٌة.

 -56ظهرت العالقات بٌن روما ودولة البطالمة فً مصر اثناء حكم بطلمٌوس االول علً شكل ..........................
 -3فرض الحماٌة.

 -2ود وتبادل تجاري.

 -5تدخل عسكري.

 -4تدخل سٌاسً.

 -57اصبحت روما بعد وفاة ٌولٌوس قٌصر وتقسٌم امبراطورٌته من نصٌب ...................
 -3انطونٌوس.

 -2اكتافٌوس.

 -5نٌرون.

 -4كلٌوباترا.

 -57ترتب علً اقامة انطونٌوس الحتفاالت انتصارته فً مصر ...................
 -2انقسام االمبراطورٌة الرومانٌة.

 -3اعالن اكتافٌوس الحرب ضده.

 -4اعالن الحرب علً اكتافٌوس.

 -5انقسام دولة البطالمة بمصر.

 -50ظهرت العالقات بٌن روما ودولة البطالمة علً شكل تدخل عسكري اثناء حكم .................
 -2بطلمٌوس االول.

 -3بطلمٌوس الثانً.

 -5كلٌوباترا السابعة.

 -4بطلمٌوس الثالث.

ٌ -59عد اكثر الفئات التً تأثرت سلبٌا بسٌاسة الرومان االقتصادٌة فً مصر ...................
 -2الموظفٌن.

 -3التجار.

 -5الفالحٌن.

 -4الصناع.

 -61نتج عن معاملة الرومان السٌئة للمصرٌٌن قٌامهم بثورة علً ٌد ..................
 -2الرعاة والفالحٌن.

 -3اصحاب الحرف.

 -5الرعاة والتجار.

 -4الصناع والفالحٌن.

 -62احتلت المركز االول فً نشر فنون العلم والثقافة اثناء وقوع مصر تحت حكم الرومان مدٌنة ...................
 -2روما.

 -3االسكندرٌة.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4منف.

أ  /الصاوي صالح

 -5نقراطٌس.
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