
 
 
 
 

 ( درجة20)                           

 .......التي ساعدت على استقراره ـالقديمة باكتشاف اإلنسان لتميزت العصور  –أ 

 الكشوف الجغرافية ( –الرعي  –الصناعة  -) الزراعة  

 .تعتبر ..... هي المادة الوثائقية المكتوبة على لفائف من الورق -ب

 النقود( –االوستراكا  –البرديات  –ثار ) اآل

 .قام الملك ..... بنقل العاصمة من طيبة إلي أثيت تاوى ليكون قريًبا من الدلتا  -جـ 

 أحمس (  -أمنمحات األول   –رمسيس الثاني -) زوسر 

 .تمثل الصناعات .... أقدم أنوع الصناعات في مصر القديمة  –د 

 المعدنية (  –الزجاجية  –الفخارية  –) الحجرية 

  .إلدارة المركزية والتي تتكون من مجلس العشرة الكباركان .... هو رئيس  ا -هـ 

 الكاهن ( –الكاتب  –الوزير  –) الفرعون 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة غير الصحيحة: ضع عالمة )√(أمام

الحضارة ثمرة أي مجهود يقوم به اإلنسان نتيجة تفاعله مع البيئة لتحسين ظروف حياته مادًيا  -أ
 )   (                                                                                         أو معنوًيا       

 جود حواجز وموانع طبيعية بين حضارات  العالم القديم  حال دون االلتقاء و-ب
 )   (                                                                                       والتواصل بينها 

 ظهرت الشرطة ككيان مستقل عن الجيش في عصر الدولة الوسطى لحفظ  -جــ
                            )   (                                                                                النظام وإقرار األمن 

  ةوممارس ارتفعت مكانة المرأة في مصر القديمة وتمتعت بالكثير من الحقوق -د
 )   (              مهن مختلفة وعملت بالسياسة  

 )   (      في عهدهمكان المصريون القدماء يحبون فنون الغناء والموسيقى مرحلة ناضجة  -هـ 
                      

 ( درجة 20)  

( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  × ( أمام العبارة   : ضع عالمة )  √السؤال األول
 الخطأ  مع ذكر السبب في الحالتين: 

 )     (       الجغرافيا الحيوية فرع من فروع الجغرافيا البشرية  -أ
 )     (     إطار الخريطة يضم جميع محتويات الخريطة داخله   -ب
 )     (     أفريقيا تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة  -جـ
 )     (    تنقسم سيناء إلى ثالثة أقسام أكبرهم مساحة القسم الجنوبي  -د

 )     (      تتبع مدينة القاهرة إقليم البحر المتوسط مناخًيا  -هـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: بم تفسر :السؤال الثاني 
 . ترتفع الحرارة في مصر خالل فصل الصيف بصفة عامة -أ

 . اء الغربيةكثرة المنخفضات بالصحر -ب
 .يعد نهر النيل أطول أنهار العالم -جـ
 . فصول السنة  أفصل الربيع أسو -د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 
Choisis la bonne réponse:    

 

 

1- Ouf, elle a réussi au bac!  

Cette phrase exprime : 

(la surprise – le soulagement – la déception) 

2- Il ……… depuis deux heures 
 

(a plu – pleuvait – pleut) 

3- Je suis heureuse que vous ……… déjeuner chez moi 

(veniez – venez – viendrez) 

4- ………. Avez-vous téléphoné? 

(à quoi – que – à qui) 

5- Les cheveux de ma sœur sont ………… 

(longues – longs – long) 
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