الدراسات االجتماعية

الصف الرابع
االبتدائي
الفصل الدراسي األول
6102 - 6102

( الدراسات االجتماعية  ..أهميتها وأدواتها )
الدراسات االجتماعية  :فرع من فروع المعرفة يهتم بدراسة
اإلنسان فى الماضى و الحاضر و المستقبل وعالقته بالبيئة .

موضوعات مادة الدراسات االجتماعية :
أوال  :الظواهر الطبيعية :
 - 0التضاريس  :تنقسم إلى يابس و ماء .
 يشمل اليابس الهضاب والجبال والسهول . يشمل الماء المحيطات والبحار والبحيرات واألنهار . - 6المناخ  :حالة الجو من حيث الحرارة و الرياح و األمطار
فى مدة زمنية طويلة ( شهر  ,فصل  ,سنة )
 الطقس  :حالة الجو من حيث الحرارة والرياح و األمطارفى مدة زمنية قصيرة ( يوم  ,أسبوع )
 - ٣النبات الطبيعى  :هو النبات الذى ينمو بشكل طبيعي دون
أن يزرعه اإلنسان .
 - 4الحيوانات البرية  :حيوانات غير مستأنسة ( التربى فى
الحظائر و المنازل ) مثل الغزال و األسود والنمور .

ثانيا  :التعرف على شعوب العالم
 أثر البيئة على اإلنسان  :تؤثرعلى اإلنسان من حيث :( لون البشرة  ,المالبس  ,النشاط االقتصادى )

ثالثا  :التعرف على تاريخنا وما تركه أجدادنا من تراث
تربط الدراسات الماضى بالحاضر وتنظر إلى المستقبل

رابعا  :األدوات المستخدمة في الدراسات
الخرائط و الصور و الرسوم ونماذج الكرات األرضية و الجداول
و الرحالت و الزيارات وأدوات القياس والترمومتر و دوارة
الرياح و الكمبيوتر .

* أهمية الدراسات االجتماعية :
 -0معرفة بلدنا و البلدان المجاورة لها .
 -6فهم األحداث التاريخية .
 -٣تعرف ثقافات الشعوب المختلفة وعاداتها .
 -4تعلم بعض السلوكيات الصحيحة .

الدرس الثانى  :الخريطة وكيفية قراءتها
 الخريطة  :رسم توضيحى ألى جزء من سطح األرضباستخدام مجموعة من الرموز و األلوان
جهات أصلية  :شمال  -جنوب  -شرق  -غرب
جهات فرعية  :شمال شرقي  -شمال غربي
جنوب شرقي  -جنوب غربي

عناصر الخريطة :
 - 0عنوان الخريطة  :يوضح ما تحتويه الخريطة من بيانات .
 - 6مفتاح الخريطة  :و هو عبارة عن :
أشكال هندسية أو رسوم أو ألوان و أهميته  :يساعد على
قراءة الخريطة و فهمها .
 - ٣اتجــاه الشمــال  :سهم يرسم فى الخريطة يشير إلى
اتجاه الشمال يساعد على معرفة باقي االتجاهات

مقياس الرسم  :هو النسبة بين المسافة على الخريطة و ما
يقابلها على الطبيعة .
 -يكتب مقياس الرسم بياني أو كتابي أو خطي

* أهمية الخريطة :
 التعرف على األماكن وموقعها .------------------------------------------------------------------

عرف كل من :
 -0الدراسات االجتماعية ............................................. :
 -6الطقس ............................................................... :
 -٣الخريطة .............................................................. :
 -4النبات الطبيعي ...................................................... :

أكمل العبارات اآلتية :
 -0الدراسات االجتماعية تهتم بدراسة  ...................وعالقته
بـ .................المحيطة به .
 -6من أشكال سطح األرض المختلفة  ..............و ............
 -٣المناخ هو حالة الجو فى فترة زمنية .............................
 -4اتجاه الشمال على الخريطة يساعد على .......................
 -5على الخريطة يوجد سهم يشير إلى اتجاه ......................
 -2حالة الجو فى مدة عام يقصد بها ................................

تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
 -0الجبال تلون باللون (.......األخضر  -البنى  -األزرق)
 -6الجهة المقابلة للغرب(......الشرق -الجنوب الشمال)
 -٣حالة الجو في مدة قصيرة  ( ....المناخ  -الطقس  -الرياح )
 -4من الحيوانات البرية  ( ............الحصان  -الكلب  -األسد )

ضع عالمة ( )أو عالمة ( )أمام العبارات
)

 -0للبيئة تأثير على اإلنسان فى مالبسه ولون بشرته (.
)
(
 -6المناخ هو دراسة حالة الجو فى مدة قصيرة .
)
(
 -٣جهة الشرق تقابلها جهة الغرب .
 -4يساعدنا مقياس الرسم على تحديد اتجاه الشمال( )
( )
 -5هناك عالقة متبادلة بين اإلنسان و البيئة .
( )
 -2الشمال و الشرق من الجهات الفرعية .
)
(
 -2عدد الجهات األصلية خمسة جهات .
( )
 -8يمكن رسم خريطة بدون دليل الرموز واأللوان .
( )
 -9اللون األزرق على الخريطة يدل على الهضاب .
 -01يوجد على كل خريطة سهم يشير إلى اتجاه الشمال ( )

ا عط مفهوما لكل من العبارات اآلتية
 -0فرع من فروع المعرفة ي هـتم بدراسـة اإلنسـان وعالقتـه
( ) .......................
بالبيئة المحيطة به .
 -6حالة الجو في فترة زمنية طويلة ) ...................... ( .
 -٣النبات ينمو دون تدخل اإلنسان ) ...................... ( .
 -4مجموعة من الخرائط بمختلف أنواعها ومقاييسها ألى مكان
( ).......................
على سطح األرض .
 -5رســم توضــيحى لتفاصــيل أى جــزء مــن ســطح األرض
( ) ......................
باستخدام الرموز واأللوان .
 -2حالة الجو خالل فترة زمنية قصيرة ) .................... . (.

الوحدة الثانية ( الدرس األول  :موقع مصر و أهميته )
* يتكون العالم من سبع (  ) 2قارات :

 ( العالم القديم ) ( العالم الجديد )  :أمريكا الشمالية  -أمريكا الجنوبية - :أسيا  -أفريقيا  -أوروبا

أستراليا  -انتاركتيكا ( القارة القطبية الجنوبية )

 قارة :* موقع مصر  :فى الركن الشمالى الشرقى من قارة

مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول .

أفريقيا على بحرين هما البحر المتوسط و البحر األحمر .

* أهمية موقع مصر :
 -0تقع مصر وسط ثالث قارات هى أسيا وأفريقيا وأوروبا .
 -6يوجد بها قناة السويس التى تربط بين البحرين المتوسط
واألحمر وتمر بها السفن محملة بالبضائع و السلع و البترول .
 كانت السفن قديما قبل حفر قناة السويس تسلك طريقرأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا .
 نتيجة لموقع مصر المتميز كثرت األطماع االستعماريةللسيطرة عليها على مر التاريخ .

الدرس الثانى  :الحدود الجغرافية لمصر
 توجد حدود سياسية بين الدول تفصل بينها بينما توجد حدودإدارية داخل الدول للفصل بين المحافظات .

* أنواع الحدود :
حدود الطبيعية  :هي فواصل طبيعية (جبال  -بحار  -أنهار )
حدود البشرية  :فواصل سياسية وضعها اإلنسان .

* حدود مصر الجغرافية :
من الشمال  :البحر المتوسط ( حد طبيعى ) .
من الجنوب  :السودان ( حد بشري ) .
من الشرق  :البحر األحمر ( طبيعي ) و فلسطين ( بشري )
من الغرب  :ليبيا ( حد بشرى ) .
 الحدود الجنوبية لمصر مع السودان تتفق مع دائرةعرض  66شماال .
 حدود مصر واضحة و مميزة و معترف بها بين الدولالمحيطة لذلك تتمتع مصر باالستقرار وعدم وجود
مشكالت سياسية مع جيرانها .
 القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية . -تتكون مصر من  62محافظة منها محافظة القاهرة

الدرس الثالث  :سطح مصر و تنوعه ( أشكال السطح )
 السطح  :هو شكل األرض ( جبال  -هضاب  -تالل )أوال  :أشكال سطح اليابس :
 - 0الجبال  :سلسلة جبال البحر األحمر -جبل سانت كاترين -
جبـل العــوينات
 - 6الهضاب  :هضبة الجلف الكبير -هضبة التيه
 - ٣السهول  :وتنقسم إلى :
(أ) السهول الساحلية  :األراضى المطلة على البحر
المتوسط و األحمر .
 السهول الساحلية للبحر األحمر ضيقة (علل) -القتراب جبالالبحر األحمر منها .
 سهول البحر المتوسط واسعة .ب) السهول الفيضية  :أراضى واسعة خصبة تمتد على
جانبى نهر النيل و فرعيه دمياط و رشيد و الدلتا .
 - 4المنخفضات  :األراضي الواقعة تحت منسوب سطح البحر
مثل منخفض القطارة .
 - 5الجزر و أشباه الجزر  :تعتبر جزيرة شدوان أهم الجزر و
توجد أيضا شبه جزيرة سيناء
ثانيا  :المسطحات المائية فى مصر :
 - 0البحار  :تطل مصر على البحر المتوسط و البحر األحمر .
 - 6البحيرات  :بحيرات مالحة أهمه المنزلة و عذبة ( ناصر ) .
 - ٣الخلجان  :مثل خليج السويس و خليج العقبة .
 - 4األنهار  :في مصر نهر النيل أطول أنهار العالم .

الدرس الرابع  :المناخ والنبات الطبيعى فى مصر
* أوال المناخ  :حالة الجو ( الحرارة والرياح واألمطار ) .
 تقاس درجة الحرارة بـ ( الترمومتر ) يحدد اتجاه الرياح بـ ( دوارة الرياح ) و يقاس المطر ـ ( بمقياس المطر ) .* مناخ مصر  :فى فصل الصيف المناخ حار و ال تسقط به
أمطار  ,و فى فصل الشتاء المناخ بارد و تسقط األمطار
خاصة على األطراف الشمالية .
 أهمية دراسة الطقس  :تحديد نوع المالبس التى نرتديهاو ضمان سالمة السفر .
 أهمية دراسة المناخ  :معرفة أنواع المحاصيل الزراعيةالمناسبة .

ثانيا النبات الطبيعى والحيوان البرى :
(أ) النبات الطبيعى  :يقل وجوده فى مصر نظرا لقلة
األمطار ولكن يوجد بعض النباتات مثل التين و الكافور و
الصبار و الخروع  ( .كثير منها له فوائد طبية )
(ب) الحيوانات والطيور البرية :يندر وجودهما مثل الثعلب
والصقر والنسر والسمان والبط البرى وكلها تعيش فى
المناطق البعيدة سواء الصحراوية أو الزراعية .

(أ) تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
 -0يوجد جنوب غرب مصر جبل( العبابدة -القطارة -العوينات )
 -6يشتمل سطح مصر على  (...جبال  -هضاب  -كل ما سبق )
 -٣منقارات العالم القديم  (......أستراليا -أفريقيا -أمريكا ش )
 -4تتوسط مصر  ...................قارات ( ثالث  -أربع  -خمس )
 -5يعد  .........من النبات الطبيعي ( القطن  -الصبار  -القمح )
 -2يحد مصر من الجنوب  (..........السودان  -ليبيا  -فلسطين
 -2تسقط األمطار فى فصل  ( ...الصيف  -الخريف  -الشتاء )
 -8عدد محافظات مصر ......محافظة ( )68 - 62 - 65
-------------------------------------------------------------------

(ب) أكمل الجمل األتية :
 -0مناخ مصر حار فى  ..............و ممطر فى .................
 -6زادت أهمية موقع مصر بعد حفر ................................
 -٣لنهر النيل فرعان هما  .........................و ..................
 -4تقع مصر عند ملتقى قارات العالم .............................
 -5حالة الجو فى مكان ما لمدة عام يقصد بها ..................
 -2تقع جمهورية مصر العربية فى قارة ...........................
 -2يقع جبل العوينات  ...................................من مصر .
 ..............-8عاصمة جمهورية مصر العربية .
----------------------------------------------------------------

(ج) بم تفسر ؟
 -0ضيق السهول المطلة على البحر األحمر ........................
 -6قلة النبات الطبيعي في مصر ......................................
 -٣أهمية معرفة الطقس ..............................................

(د) اكتب ما تدل عليه كل جملة من الجمل اآلتية :
 -0فواصل بشرية أو طبيعية بين الدول بعضها البعض ( )......
 -6حالة الجو خالل فترة زمنية طويلة شهر أو سنة ).......... ( .
( )..................
 -٣فواصل طبيعية تفصل بين الدول .
 -4أرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية )..................... ( .
 -5قناة ربطت بين البحرين المتوسط و األحمر )............. ( .
( ) ..............
 -2النبات الذى ينمو دون تدخل اإلنسان .
 -2يعد أطول أنهار العالم ويعتبر مصدر الحياة فى مصر( )....
 -8ازدادت أهمية موقع مصر بعد حفرها ).................... ( .
-------------------------------------------------------------------

(هـ) ضع عالمة ( √) أو عالمة (×) أمام الجمل اآلتية :
)
(
 -0الحدود الشمالية لمصر حدود بشرية .
)
 -6يدور طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أسيا (
)
(
 -٣مناخ مصر يختلف باختالف فصول السنة .
)
(
 -4يتنوع النبات الطبيعى باختالف كمية األمطار
)
(
 -5المناخ يصف حالة الجو لفترة زمنية قصيرة .
)
(
 -2حدود مصر غير معترف بها بين دول العالم
)
(
 - 2تمتد الجبال بطول سواحل البحر األحمر .
)
(
 -8تستخدم دوارة الرياح فى تحديد اتجاه الرياح .
------------------------------------------------------------------

(و) عرف كل مما يأتي :
 -0الطقس ........................................................... :
 -6النبات الطبيعي ................................................... :
 -٣الحدود الطبيعية .................................................. :

الوحدة الثالثة  ( :نمو السكان في مصر)
 التعداد السكانى  :حصر عدد السكان فى وقت معين . تقديرات السكان  :عملية أقل من التعداد و تعتمد علىعمليات إحصائية كحساب الزيادة السكانية من الفرق بين
المواليد و الوفيات .

:

أهمية التعداد
 -0تحديد احتياجات الدولة من المدارس في جميع المراحل .
 -6تحدد الدولة احتياجاتها من األراضى الزراعية والمصانع .
 -٣تحديد الخدمات (التعليم  -الصحة  -المواصالت  -الكهرباء)
 -4االستعداد و التخطيط للمستقبل تخطيطا سليما .
 يجرى التعداد فى مصر كل  01سنوات أول تعداد عام  ۱88۲م و أخر تعداد عام ۲112م .6112 0992 0982 0922 0942 0886
العام
2٣
21
48
٣8
09
عدد السكان 2
بالمليون

علل  :ارتفاع معدالت الزيادة السكانية في مصر .
 بسبب ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات . الزيادة الطبيعية :الفرق بين معدل المواليد والوفيات . الزيادة غير الطبيعية  :تحدث بسبب الهجرة . محافظات جاذبة للسكان  :المحافظات المستقبلةللمهاجرين من محافظات أخرى ( القاهرة  -اإلسكندرسة ) .
 محافظات طاردة للسكان  :محافظات يخرج منها السكانإلى محافظات أخرى ( محافظات الوجه القبلي  -الحدود ).

 الهــجـرة  :انتقال الفرد من مكان إلى مكان أخر داخلالدولة أو خارجها .
 الهجرة الخارجية  :هى انتقال األفراد من دولة إلى أخرى الهجرة الداخلية  :انتقال األفراد من مكان إلى آخر داخلحدود الدولة .

 تحدث الهجرة للتعليم أو للبحث عن فرص عمل .الدرس الثانى  :توزيع السكان على خريطة مصر
 - 0مناطق مزدحمة السكان  :فى وادي النيل و الدلتا
لوفرة المياه و التربة الصالحة للزراعة .

 -6مناطق متوسطة السكان :
 على ساحل البحر المتوسط لقيام حرفة الزراعة على مياهاألمطار الشتوية و الصيد و على ساحل البحر األحمر الستخراج
البترول و المعادن القرى السياحية .
 - ٣مناطق قليلة السكان  :فى الواحات لقيام الرعي و
العمل بالزراعة لوجود المياه الجوفية و فى شبه جزيرة سيناء
لقيام الزراعة و السواحل الشمالية على األمطار الشتوية .
 - 4مناطق نادرة السكان  :فى المناطق الصحراوية
والجبلية بسبب وعورة السطح على الجبال وصعوبة االنتقال
بالصحارى مع قلة موارد المياه .

(أ) اكتب المصطلح (الجغرافي):
 -0الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات ) ............. ( .
 -6عمليه حصر السكان للتعرف على أعدادهم ( )............
( ).............
 -٣انتقال األفراد من مكان آلخر .
 -4محافظات يخرج منها السكان إلى محافظات أخرى ( ).......
 -5انتقال األفراد من مكان آلخر داخل الدولة )............... ( .
( ) ..............
 -2انتقال األفراد من دولة ألخرى .

(ب) تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
 -0يجرى تعداد السكان مره كل ......سنوات )06 - 01 - 00( .
 -6من المحافظات الجاذبة للسكان  (.قنا  -أسوان  -القاهرة )
 -٣مساحة مصر تصل إلى  .........مليوم كم ) 6 - 0 - ٣ ( .
 -4أول تعداد سكانى فى مصر  .....م () 0891 - 0881 - 0886
 -5عدد سكان مصر عام 6112م  .....مليون( ) 81-25 -2٣ -25
-----------------------------------------------------------------

(جـ) بم تفسر ( اذكر السبب )
 -٣تزداد معدالت الهجرة إلى القاهرة واإلسكندرية .
 ............................................................................ -4ندرة السكان فى الصحراء الشرقية و الغربية .
 ............................................................................ -2زيادة أعداد السكان فى مصر .
 ............................................................................ -8زيادة أعداد السكان فى الوادى والدلتا .
...............................................................................

(د) ضع عالمة ( √) أو عالمة (×) أمام الجمل اآلتية
 -0تقوم مصر بالتعداد السكاني مرة كل خمس سنوات ( )
 -6تحدث الزيادة السكانية بسبب الزيادة الطبيعية فقط ) ( .
( )
 -٣يزداد السكان فى المناطق الغنية بالمعادن .
( )
 -4يزدحم السكان فى المناطق الجبلية .
( )
 -5يفيد التعداد فى معرفة عدد السكان فقط .
 -2محافظة القاهرة أكبر محافظات مصر جذبا للسكان) ( .
( )
 -2يختلف توزيع سكان مصر من محافظة ألخرى .
( )
 -8كان أخر تعداد قامت به مصر عام 6112م .
( )
 -9محافظات الحدود مناطق طرد سكاني .

(هـ) أكمل الجمل األتية
 -0أجرى أول تعداد سكانى فى مصر عام ........................
 -6انتقال اإلنسان من مكان آلخر داخل الدولة يسمى ........
 -٣تمتد معظم محافظة مطروح داخل ........................
 -4الزيادة الطبيعية تعني الفرق بين  .............و ................
 -5من المحافظات التى يخترقها نهر النيل ........................
 -2بلغ عدد سكان مصر عام 0992م نحو  ........مليون نسمة
-----------------------------------------------------------------

(و) عرف كل ما يأتي :
 -0التعداد السكاني..................................................... :
 -6الهجرة ................................................................ :
 -٣الزيادة الطبيعية .................................................... :
 -4اذكر أهمية التعداد السكاني ................................ -0 :
................................ -6

الوحدة الرابعة (معلومات تاريخية )
 عصور ما قبل التاريخ  :الفترة الزمنية التى عاش فيهااإلنسان قبل معرفة الكتابة .
 العصور التاريخية  :تبدأ عندما توصل اإلنسان إلى معرفةالكتابة .

* أوال عصور ما قبل التاريخ :
 -0العصر الحجرى القديم  :صنع اإلنسان األدوات من الحجر
 -6العصر الحجري الحديث  :تعلم اإلنسان نحت األحجار بدقة.
 -٣عصر المعادن  :و ينقسم إلى :
أ) عصر البرونز  :صنع اإلنسان أدواته من البرونز (نحاس +
قصدير ) حتى يجعل األدوات أكثر صالبة .
ب) عصر الحديد  :صنع اإلنسان أدواته من الحديد .
ثانيا العصور التاريخية ( معرفة اإلنسان للكتابة ):
 توصل القدماء المصريين إلى معرفة الكتابة الهيروغليفية وهي على شكل صور إنسان و حيوان و طيور .

استقرار اإلنسان المصرى القديم فى الوادي
 كان المصري القديم يعيش فوق الهضاب  ,دائم التنقلللبحث عن الغذاء و صيد الحيوانات .
 كان يأوى إلى الكهوف ( فتحة بين الصخور الجبلية و هيمأوى ينام فيه و يحتمي به من برودة الليل وحرارة الشمس و
الحيوانات المفترسة )
 عرف المصرى القديم النار و استخدمها فى طهي الطعاموالتدفئة و إبعاد الحيوانات المفترسة .

* حياة االستقرار :
 قل سقوط األمطار و ساد الجفاف و تحولت الهضاب إلىصحراء جرداء .
 اضطر اإلنسان والحيوان إلى الهجرة والنزول إلى الواديللبحث عن الماء والغذاء .
 عرف المصرى القديم الزراعة و أستأنس الحيوان . تبدلت حياة التنقل إلى حياة االستقرار لرعاية المحاصيلوالنباتات التى يزرعها.
 بنى اإلنسان القديم المساكن من الطين اللبن . بمرور الزمن كثرت المبانى وتكونت القبائل والقرى والمدن* اآلثار التي ترتبت على معرفة اإلنسان للزراعة :
 -0االستقرار فى المكان  :للقيام بأعمال الزراعة .
 -6بناء المساكن  :لإلقامة فيها بالقرب من مناطق الزراعة .
 -٣المسئولية  :شعور اإلنسان بمسئوليته تجاه أسرته و جيرانه
 -4االنتماء  :شعور اإلنسان بأنه جزء من المجتمع الذى
يعيش فيه .
 -5الوالء  :ارتباط اإلنسان باألرض التى يعيش عليها .
 تطورت حياة اإلنسان فقام بصناعة أدوات تساعده فىالزراعة  ,و صنع المالبس من الكتان وجلود الحيوانات وصنع
األوانى من الفخار وصنع التماثيل من الطين والصلصال
 التحنيط  :هى عملية حفظ الجسم سليما بمظهره وشكلهبعد الموت .

الوحــــدة بيـن أقـــاليم مصـــر القــديمة
* المرحلة األولي :
 بعد استقرار المصرى القديم فى وادى النيل كون عائالت وقبائل ثم القري والمدن .
 اتخذت كل قرية و كل مدينة معبودًا لها من الطبيعة مثل :الشمس أو النيل أو طائر من الطيور .
 اتحدت القري والمدن وكونت أقاليم  ,وكان لكل إقليم حاكمهو عاصمته و جيشه و معبوده .
أوجه
مملكة الجنوب
مملكة الشمال
المقارنة
بوتو(قرب دسوق بكفر نخب(قرب إدفو
العاصمـــة
بأسوان)
الشيخ)
زهرة اللوتــس
نبات البــردى
الشعار
أبيـض
لون التاج أحمـر
الوجه القبلي
الوجه البحري
المكان
*الوحدة األولي ( 4646ق  .م )  :بعد عدة محاوالت للوحدة ,
نجح حاكم مملكة الشمال فى توحيد البالد
 اتخذت هذه الدولة مدينة (أون هليوبوليس) (عين شمس )عاصمة لها ولكن البالد انقسمت مرة أخرى إلى مملكتين .
* المرحلة الثانية (  ٣611ق .م )  :خرج من مدينة طيبة
( األقصر حاليًا ) الملك مينا (نارمر) ونجح سنة ٣611ق .م فى
توحيد مملكتي الشمال و الجنوب .

 أصبح الملك مينا مؤسس أول أسرة حاكمة فى تاريخ مصرالفرعونية ولبس تاجا مزدوجا .
 سجل مينا هذا النصر العظيم على لوحة تعرف باسم لوحةنارمر .
* أهم إنجازات الملك مينا
 -0إنشاء قلعة ( من نفر ) أسماها العرب ( منف ) لتكون
عاصمة للبالد  ,و بنى حولها سورًا أبيض .
 -6تكوين جيش قوى لحماية وحدة البالد .

الدرس الثالث  :عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة
أوال عوامل طبيعية :
 -0نهر النيل  :السبب الرئيسى فى قيام الحضارة المصرية
العظيمة على ضفافه استقر المصري القديم و عرف الزراعة
 -6الموقع الجغرافى  :تتمتع مصر بموقع جغرافى متميز
وسط قارات العالم القديم على البحر المتوسط والبحر األحمر
 -٣المناخ (معتدل) حار فى الصيف و منخفض الحرارة فى
الشتاء مما ساعد على تنوع المحاصيل الزراعية و وفرتها .
 -4الموارد الطبيعية  :يوجد بمصر معادن كثيرة مثل النحاس
والقصدير والبرونز والذهب والفضة ساعد على قيام صناعات
ثانيا عوامل بشرية  :الوحدة  -الجيش
 -0الوحدة  :أدى قيام الوحدة بين األقاليم إلى نشر األمن بين
الناس و تقدم الصناعة و الزراعة .
حضارتهم وإلى قيام حكومة مركزية لخدمة الشعب
وتصريف أمورهم وتنظيم حياتهم .
 -6الجيش  :لحماية البالد  ,و الدفاع عنها ضد أى معتد .

ضع عالمة ( √) أو عالمة (×) أمام كل الجمل اآلتية :
)
 -0عاش المصرى القديم فوق الهضاب حياة مستقرة (
)
 -6الجيش من عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة(
)
 -٣تبدأ العصور التاريخية بمعرفة اإلنسان للكتابة ( .
)
(
 -4كانت عاصمة مملكه الشمال مدينة نخب
)
(
 -5تقع مصر وسط قارات العالم الجديد .
)
(
 -2تاج مملكة الشمال لونه أبيض .
)
 -2تقدم قدماء المصريين فى المجاالت المختلفة ( .
)
(
 -8نجح الملك مينا فى توحيد البالد  ٣611ق م .
)
(
 -9صنع اإلنسان بيته من الطوب األحمر .
)
(
 -01بنى الملك مينا قلعه تسمى بوتو .
----------------------------------------------------------------(ب) أكمل الجمل اآلتية
 -0صنع اإلنسان المصرى القديم مالبسه من ..............
 -6السبب األول فى قيام الحضارة المصرية القديمة ...........
 -٣مناخ مصر حار فى فصل .................
 -4حبي لقريتى أو مدينتى يسمى .................
 -5الملك الذى حقق الوحدة .................
 -2كانت عاصمة مملكة الشمال .................
 -2بنى المصرى القديم مساكنه من .................
 -8البرونز خليط من معدني  .................و .................
 -9صنع المصري القديم مالبسه من .................
 -01كان نبات البردى شعارا لمملكة .................

(جـ) اكتب ما تدل عليه كل جملة من الجمل اآلتية:
( )...........
 -0عاصمة مملكة الجنوب .
( ) ..........
 -6عاصمة مصر الموحدة عام  4646ق.م
 -٣عملية يقصد بها حفظ الجسم سليما بعد الموت() ............
( ) ...........
 -4الشعار الذى اتخذته مملكة الشمال .
( ) ..........
 -5عاصمة مملكة الشمال .
( )...........
 -2مادة تنتج من خلط النحاس والقصدير .
 -2حب المصرى القديم ألرضه التى عاش عليها ) ...........( .
( ) ...........
 -8نبات صنع منه المصرى القديم مالبسه .
( ) ...........
 -9شعور اإلنسان بأنه جزء من المجتمع .
( )..........
 -01عاصمه البالد أثناء حكم الملك مينا .
-----------------------------------------------------------

(د) اختر اإلجابة من بين القوسين :
 -0شعار مملكة الشمال  (..........البردى  -اللوتس  -الكتان )
 -6أطلق العرب على ( من نفر ) اسم  (...طيبة  -منف  -أون)
 -٣حقق أول وحدة لمصر  ( ...........أحمس – خوفو – مينا )
 -4صنع اإلنسان مالبسه من (.........الحرير -الصوف -الكتان)
 -5عاصمه مملكه الشمال  ( ..........نخب  -طيبة  -بوتو )
 -2لون تاج مملكة الجنوب  (...........أصفر  -أبيض  -أحمر )
 -2ولد الملك مينا من مدينة  (............أون  -منف  -طيبة )
 -8عاصمه مملكه الجنوب هى (..........أون  -بوتو  -نخب )
 -9فى عصر البرونز صنع اإلنسان أدواته من .......
( الحجر  -الذهب  -البرونز -الحديد )

(هـ) علل ( بم تفسر ) ( اذكر السبب )
 -0نزول المصرى القديم من فوق الهضاب .
 ........................................................................... -6تكوين الملك مينا جيش قوى .
 ........................................................................... -٣لجأ المصرى القديم إلى الكهوف .
...............................................................................
 -4اهتمام المصريين القدماء بالتحنيط .
 ............................................................................. -5كان المصرى القديم دائم التنقل و الترحال فوق الهضاب .
 .............................................................................------------------------------------------------------------------

(و) عرف ما يأتي :
 -0التحنيط ............................................................. :
 -6الكهف .............................................................. :

االمتحان األول ()0
س :0ضع عالمة ( √ ) أو عالمة ( × ) أمام العبارات:
 - 0تتناول الدراسات االجتماعية دراسة حياة اإلنسان .
 - 6من أشهر الجبال فى مصر جبل سانت كاترين .
 - ٣المناخ هو حالة الجو فى مدة قصيرة .
 - 4تقوم مصر بالتعداد السكاني كل عشر سنوات .

(
(
(
(

)
)
)
)

س : 6أكمل الجمل اآلتية :
 - 0لنهر النيل فرعان هما  --------------و --------------
 - 6قارات أسيا وأفريقيا وأوروبا هى قارات العالم --------------
 - ٣قبل حفر قناة السويس كانت السفن تدور حول قارة -----------
 - 4عرف اإلنسان المصرى القديم الزراعة عندما نزل إلى ---------

س : ٣تخير اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :
 - 0تقع مصر ----أفريقيا ( جنوب شرق  -شمال غرب  -شمال شرق)
 - 6أرض مرتفعة قليال ولها قمة  ( ------الجبل  -التل  -السهل )
 - ٣من قارات العالم القديم( ----استراليا  -أوروبا  -أمريكا الجنوبية )
 - 4سكن المصرى القديم ( -------العمارات  -القصور  -الكهوف )
س :4تخير من المجموعة ( ب) ما يناسب المجموعة ( أ )
( ) أحمر
 - 0تنمو النباتات الصحراوية حيث
( ) المناخ المعتدل
 - 6من عوامل قيام الحضارة المصرية
( ) مزدحمة السكان
 - ٣منطقة وادى النيل بمصر
( ) ندرة المياه
 - 4لبس ملك الشمال تاجا لونه
س : 5اكتب المفهوم لكل عبارة من العبارات اآلتية :
)
(
 - 0أرض شديدة االرتفاع ولها قمة .
)
 - 6العصر الذى صنع فيه اإلنسان أدواته من الحديد ( .
)
 - ٣حفظ الجسم سليما بمظهره وشكله بعد الموت( .

االمتحان الثاني ()6
س :0أكمل الجمل اآلتية  :ــ
(أ) يوجد فى أى خريطة سهم يشير دائما إلى اتجاه --------------
(ب) تقع مصر فى الركن الشمالى الشرقى من قارة -------------
(جـ) يزداد السكان فى محافظات الوادى و ------------------------
(د) ساعدت الزراعة اإلنسان المصرى القديم على حياة ----------
س :6ضع عالمة ( √) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×):ـ
}
{
أ) المناخ هو حالة الجو فى فترة زمنية طويلة
}
ب) ازدادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس {
}
{
د) يتساوى عدد السكان فى جميع أنحاء العالم
}
هـ) يدل اللون األزرق فى الخريطة على البحار واألنهار {
س:٣اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
(أ) تنتشر فى القرى حرفة ( -------الصناعة  -الزراعة  -الصيد )
(ب) أول تعداد سكانى في مصر عام )0825 - 0856 - 0886( -----
د) سكن المصرى فى بداية حياته (المــدن -الكهــوف  -العمارات)
هـ) تنتشر بالصحراء الغربية  ( -------الواحات  -الجبال  -األودية )
س :4صل العبارات :
 الخريطــةأ) قناة السويس تربط البحر المتوسط و
 البحر األحمرب) نتعرف على موقع محافظتى من خالل
 منــــــــفجـ) الدولة التى تقع جنوب مصر هى
 السـوداند) بنى الملك مينا عاصمة لمصر هى
س :5اكتب المفهوم الذى يدل على كل العبارات اآلتية :ـــ
)
(
(أ) نبات ينمو تلقاء نفسه .
)
(ب) اسم يطلق على قارة أسيا وأفريقيا وأوروبا( .
)
(
(جـ) أرض مرتفعة ولها قمة .
االمتحان رقم٣

س :0أ) اكتب مدلول األرقام على الخريطة التالية :

2

3

4

 - 0البحر .........................
 - 6دولة ..........................
4
 - ٣دولة .......................
1
5
 - 4نهر ......................
 - 5الصحراء ...................
ب) بم تفسر
 - 0ضيق السهول الساحلية على البحر األحمر ...........................
 - 6ازدحام السكان في الوادى و الدلتا ...................................
س :6أكمل ما يلي :
تقع مصر في الركن الشمالى الشرقي لقارة .................
()0
تعتبر محافظة  ..............عاصمة جمهورية مصر العربية .
()6
االسم القديم لميناء السويس هو ...................
()٣
س :٣اكتب المفهوم العلمى :
)
انتقال األفراد من مكان إلى مكان آخر ( .
()0
)
حصر عدد السكان مرة كل عدة سنوات ( .
()6
مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول داخلها( )
()٣
النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها في الطبيعة
()4
س :4أكمل ما يلي :
( )0السبب األول لقيام الحضارة المصرية القديمة هو ..............
( )6كان المصري القديم يصنع مالبسة من ............................
( )٣سجل مينا انتصاراته على لوحة ......................................
( )4تبدأ العصور التاريخية بمعرفة اإلنسان ............................
س :5أ) بم تفسر .
كون الملك مينا جيشًا قويًا ؟ ..................................
()0

