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 مرص القديمة 

 النيل مرص القديمة و 

 

ي مرص القديمة مغطاة بالصحراء
ي ف 

 .معظم األراض 

ي العالم ، ويمتد عبر عدة بلدان.  يستحيلبدون نهر النيل ، 
  جري النيليأن يعيش البشر هناك. نهر النيل هو أطول نهر ف 

ي ا
ي ف 

ي   و  يةمرص ال  ألراض 
 .البحر األبيض المتوسط يصب ف 

ي مرص 
ا للزراعة والبقاء عىل قيد الحياة. ف 

ً
ي بالد ما بي   النهرين ، كان النهر مهًما أيض

ي   تكونكما هو الحال ف 
الفيضان ف 

ي  وقت الفيضانحيث أن ب أوقات منتظمة من العام. 
من يوليو إىل أكتوبر. وبما أن المرصيي   كانوا يعرفون   هو  كل عام  ف 

ي الفيضان ، فيمكنهم إعداد أنفسهم عن طريق إقامة أسوار إضافية حول المدن والحقول وإفراغ سدودهم.  
متى سيأتى

ي بالد ما بي   النهرين
ة كما ف   .الفيضانات لم تكن كبب 

  . ي والصيد ة وتربية الماشية زراعبال غلونيشت  كانوا كثب  من المرصيي   كانوا فالحي   . وكان البعض من بحريو ال البر

 .القوارب والحدادين صناعالحرفيي   ، مثل البنائي   والخبازين و 

ي الحقول ، قام المزارعون بزراعة الكتان الذي نسجت منه النساء القماش. عىل طول ضفة النهر ، جمعت العائالت  
ف 

دي.  ة منها أشياء  منه صنعوا و نوًعا خاًصا من القصب يسىم ورق البر من   أتت ورق الالصنادل والقوارب والورق ،كلمة كثب 

دي من  .ورق البر

 انعلى ألواح طينية ، ك يكتبون أهل بالد ما بين النهرين انيسمى الهيروغليفية. بينما كوطورالمصريون نظام كتابة 

 .على ورق البردييكتبون المصريون 

 

 ةالهيروغليفي الكتابةالقوارب المصرية و  صناعة  عمل فني يوضح

 

 فرعون
ي مرص كان الملك  

ةف  ي و . له سلطة كبب 
  ، وكانت مهمته الرئيسية هي التأكد من أن الناسكبب  و جميل   قرص كان يعيش ف 

. اعتقد المرصيون أن  يشونعي فرعون ،   اسم  أطلقوا عليه بل اسمه.  ذكر ، ولذا لم يجرؤوا عىل  لهابن ال  هو  فرعون بخب 
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 ." ي "البيت الكبب 
. كان عىل السكان دفع   أبا عن جد  فراعنةمن ساللة ال تنحدر يجب أن   ا فرعون ولكي تكونوهو ما يعت 

يبة عىل المال ، كما نفعل اليوم ، لكن الفراعنة حصلوا عىل نصيب من كل ما تمت زراعته  ائب لفرعون. لم يدفعوا ض  ض 

ي البالد. بت  فرعون السدود وقنوات الري والمعابد. 
ي البنا كان عىل الناس المساعو وصنعه ف 

 .ء دة ف 

 هراماتاأل

 

ي كانت مقابر لبعض ملوك البالد. كان المرصيون يؤمنون بالحياة بعد الموت ، لذلك  
تشتهر مرص باألهرامات العظيمة التى

ي   دفنوا قد فجيد. بشكل كان من المهم أن يدفن الملوك  
معهم الكثب  من الذهب والطعام والمالبس واألسلحة التى

ي حياتهم المقبلة. 
ائط ضمادة  توضع الجثث ، كانت للحفاظ عىل و يمكنهم استخدامها ف  ي شر

  عىل شكلملفوفة ف 

 موميات

 ، 
ً
ي الجرار الخاصة  يتم غسل األموات بطريقة خاصة ، ثم يأوال

تم إخراج العقول واألمعاء ، باستثناء القلب ، ووضعها ف 

ا   يلفبمراهم وزيوت مختلفة. ثم   يدهنبهم. كان الجسم   ي ضمادات طويلة. وأخب 
ي  يتم الجسم كله ف 

وضع المومياء ف 

ي الخارج
 .تابوت خاص مع صورة للشخص الميت ف 

 

 والمومياء كيبوسالرسوم التوضيحية  تصور الفراعنة ، هرم 

أكبر . تم بناء ما يقرب من خمسين أهراما في مصر حيث دفن العديد من الفراعنة وبعض الرجال األثرياء في أهراماتهم

إلى   2589الملك كيوبس )حكم من حوالي . ويسمى على اسم الملك الذي دفن هناك أو كيبوسأبو الهول  واحد يسمى هرم

العاصمة الحالية لمصر ، كما تم   ،القاهريقع هذا الهرم في صحراء الجيزة ، وهي منطقة تقع خارج . قبل الميالد( 2566

 .ك والموميات في وادي الملوك ، والتي تقع بالقرب من مدينة األقصروالعثور على مقابر المل

 هل تعلم؟ 

 .صحراء هي ية مصرال ألراضيا ٪ من  96 •

 .كم 6500طول نهر النيل  •

 األهرامات في مصر واحدة من عجائب الدنيا السبع! )هل يمكنك معرفة من هم الستة اآلخرون؟(تعتبر  •
 .متًرا ويتكون من مليوني صخرة 137يبلغ ارتفاع هرم كيوبس  •

 .الذهبمن الهرم  قمة تكان •
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 .توجد أهرامات أخرى معروفة في المكسيك وبيرو •

 .سرق الكثير من اللصوص الكنوز من األهرامات •
 

 
 

 

 ارينمالت
 

 ألق نظرة جيدة على األبجدية أعاله و "ترجم" الكلمات إلى النرويجية.

________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________

_________________ 
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 ؟بين الكلمات والصور صلمعا؟  اسبنالتي تتما هي الكلمات والصور 
 

 
 أبو الهول 
 

 

مياءالمو  
 

 

ابة المسماريةالكت  
 

 

ةوغالفيالهير  
 

 

حراءصال  
 

 

اماتاألهر  
 

 
 

 


