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هذه  اليوم  ستعيش  ا! 
ً
حسن القدماء؟  المصريين  حياة  فى  تعيش  قبل  من  نفسك  تخيلت  هل 

القديمة. مصر  فى  والتعليم  العلوم  الكتشاف  رحلة  فى  وذلك  َجل، 
ْ
ِمن أبو  الطائر  مع  التجربة 

َعب!
ْ
انظْر، اكتشف، ال

منجل أبو  طائر  مع  القديمة  مصر  استكشف 

ا بكم فى المتحف المصري!
ً
مرحب

فتارين  أو  المعروضات،  لمس  لعدم   : شـكًرا 

العرض ؛ ألنك تعلم أن هذا قد ُيعرِّضها للتلف.
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َجل؛ مرشدكم فى جولة عن حياة المصريين 
ْ
مرحًبا، أنا أبو ِمن

 من 
ّ

القدماء. فهل تعرف من هى الشخصية المفضلة لدي
مصر القديمة؟  

ا! ستعرف حتًما بعد حل األلغاز السبعة مع نهاية 
ً
حسن

الجولة.
 بتجميع حروف اسم الشخصية المفضلة. سنقوم 

ً
قم أوال

ا من حروف اسمه لكل إجابة صحيحة. في 
ً
بإعطائك حرف

النهاية سوف تنتظرك مفاجأة إذا وجْدت االسم بشكل 
صحيح.

عظيم؟ إذن فلنبدأ مًعا!

هل تعلم؟

منذ  مصر  فى  تعيش  التي  الطيور  فصائل  أحد  هو  ِمْنَجل  أبو      

الحشرات،  أنواع  بعض  على  الجميل  الطائر  هذا  يتغذي  بعيد.  زمن 
الحقول  فوق  ويحلق  الزراعية،  األراضي  من  بالقرب  ويعيش 
الحيوي  لدوره  الفالح(؛  )صديق  ِمْنَجل  أبو  على  ُيْطلق  الخضراء، 
اتَّخذ  القديمة،   مصر  فى  الضارة.  الحشرات  على  القضاء  في 
مخترع  لكونه  ونظرًا  ِمْنَجل،  أبو  طائر  شكل  )تحوت(  المعبود 
للحكمة. وسيدًا  المصرية  للمعبودات  كاتباً  عمل  فقد  الكتابة 



5

تمثال ُمذهب لطائر أبو منجل

منجل أبو  طائر  مع  القديمة  مصر  استكشف 

السؤال 1:
 ألحد المعبودات 

ً
في مصر القديمة ، كان أبو منجل رمزا

المصرية القديمة. أيهم كان؟

1( رع ، معبود الشمس )حرف: ر(

2( حابي ، معبود الفيضان )حرف: هــ(

3( تحوت ، معبود الحكمة والمعرفة )حرف: إ(

حاول أن تعثر على هذه 

القطعة لتجد الحل!!

س1
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الكتبة والكتابة

بردية جنائزية للمدعوة )إيست إم خب(

هل تعلم؟
حيوانات  وصور  آدمية،  صورًا  القدماء  المصريون  استخدم  لقد   
بخطها  القديمة  المصرية  اللغة  لكتابة  وحشرات؛  وطيور 
الوحيد  الشخص  هو  الكاتب  وكان  المعروف.  الهيروغليفي 
على  بالكتابة  يقوم  كان  حيث  والكتابة؛  القراءة  يستطيع  الذي 
الَبْردي،  نبات  من  ُيْصَنع  الورق  من  نوع  وعلى  والجدران،  اللوحات، 
الفراعنة.  أيام  فى  شيء  كل  بتسجيل  يقومون  الكتبه  وكان 

االنترنت،وذلك  أو  الكتب  من  المعلومات  على  نحصل  اليوم  بينما 
وأسرع. أسهل  بطريقة 

حاول أن تعثر على هذه
 القطعة  لتجد الحل!
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1( 2 ) حرف : أ(

2( 3)حرف:  ي(

3( 8 )حرف:  هـ(

أكثر  هى  الطيبة  »الكلمات  البردية:   تذكر 
قيمة من األحجار الكريمة«، وهذا يعني أنه  
لآلخرين. طيبة  كلمات  نقول  أن  الجيد   من 

س2

السؤال 2:
انظر! لقد كان الكاتب يحاول كتابة ذلك النص، ولكنه ارتكب بعض األخطاء الواضحة.

 النص األول هو النص الصحيح، بينما النص الثانى هو ما قام الكاتب بنسخه. حاول أن تعرف كم عدد 

األخطاء التى ارتكبها الكاتب؟ 
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علم الفلك

ساعة شمسية

 القطعة  لتجد الحل!حاول أن تعثر على هذه

س3

السؤال 3 :
د صوًرا للمعبودات  جسِّ

ُ
اعتقد المصريون القدماء أن مجموعات النجوم ت

ز لها باألبراج. واألشكال السحرية، والتى كان ُيرمَّ

قم بتوصيل النجوم ببعضها بدًءا من رقم 1 ؛ للوصول لمجموعة الكواكب 

ن شكل البرج. ماذا يمكنك أن ترى؟ كوِّ
ُ
التي ت

1( فرس النهر )حرف: أ(

2( أسد )حرف: م(

3( تمساح )حرف: ت(

 هل تعلم؟ 
ثالثة  إلى  السنة  القدماء  المصريون  قسم  لقد 
النيل،  لنهر  السنوي  الفيضان  على  بناًء  فصول، 
والحصاد. الزَّْرع،  الفيضان،  هى:  الفصول  هذه  كانت 

يجعل  مما  أشهر،  أربعة  يستمر  فصل  كل  كان  و 
القديم  المصري  كان  كما  شهرًا.   12 العام  من 
إلى  اليوم  م  ليقسِّ الشمسية؛  الساعة  يستخدم 
لياًل.  ساعة   12 و  نهارًا،  ساعة   12 منها  ساعة،   24
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قم بربط األرقام ببعضها لتكوين الصورة
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العمارة

lمثلث ضبط قياس

 القطعة  لتجد الحل!حاول أن تعثر على هذه

هل تعلم؟    
  لقد برع المصريون القدماء فى بناء األهرام، والتي تطلَّب 
والرياضيات،  الهندسة  بعلوم  عظيمة  معرفة  بناؤها 
مثل  األهرام؛  من  مختلفة  أشكال  ببناء  المصريون  قام 
أهرام  أقدم  وهو  بسقارة،  زوسر  للملك  المدرج  الهرم 
الكامل،  الهرمي  الشكل  إلى  ذلك  بعد  تطور  والذي  مصر؛ 
السبع.  الدنيا  عجائب  أشهر  بالجيزة؛  خوفو  هرم  مثل 
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السؤال 4:
هل تعرف أي فرعون ُدِفن في الهرم األكبر بالجيزة؟

1( خوفو  )حرف: ح(

2( خفرع  )حرف: ف(

3( منكاورع )حرف: س(

س4
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نموذج خشبي للمدعو )مكت رع( يمثل مشهد لحساب الماشية

كان على المزارعين في مصر القديمة إعطاء أجزاء من منتجاتهم كضرائب للملك، والتى كان 

 لمهارتهم فى علم الرياضيات.
ً
بة نضرا

َ
يجمعها الكت

الرياضيات  واألرقام
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واآلن الكاتب )سيشو(  في ورطة! لقد كان 

يحسب الحيوانات مقابل الضرائب، وألنه كسول 

جًدا، لم يحتفظ بسجالته جيًدا، لذلك فهو يحتاج  

إلى الرياضيات لحل هذه المشكلة.
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السؤال 5 :

جمع الكاتب )سيشو( 5 بقرات، و 15 ِمعزاة، و 25 بطة. ولكنه 

اكتشف أنها جاءت من 5 مزارعين مختلفين. 

هل يمكنك معرفة عدد الحيوانات التي أحضرها كل مزارع؟ مع 

العلم أن كل مزارع قد أحضر نفس عدد الحيوانات.

1( بقرة واحدة، 3 َمِعيز، 5 بطات )حرف: و(

2( 3 بقرات ،  ِمعزاة واحدة ، 5 بطات  )حرف: ر(

3( 5 بقرات ، 3 َمِعيز ، بطة واحدة )حرف: ن(

س5
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س6

لقد استخدم المصريون القدماء الرموز المختلفة لكتابة األرقام، وكذلك 

لكتابة الحروف الهيروغليفية. هنا يمكنك أن ترى تلك الرموز المختلفة. 

ابدأ بالقراءة من اليسار إلى اليمين. 

.
ً
كتب أوال

ُ
األرقام الكبيرة ت

 مثال:     يرمز إلى الرقم 10،

ا  
ً
      يرمز إلى الرقم 5. إذ

15 =                           +              

السؤال 6 :
 هل يمكنك قراءة الرقم الهيروغليفي الموجود بالصورة بشكل 

صحيح؟
قم باستخدام الصورة الموجودة بهذه الصفحة؛ لتساعدك في 

اكتشاف الرقم الصحيح.

59375  )حرف: ك(  )1
26841 )حرف: ر(  )2
2025  )حرف: ت(  )3
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القدماء  المصريون  اشتهر  التاريخ  فجر  منذ 

فى  العظيمة  ومعارفهم  الكبيرة،  بإنجازاتهم 

الحكمة والعلوم والفنون، ولذا جاء إلى مصر كثير 

من العلماء والفالسفة من العالم القديم للتعلم 

من المصريين، وهو ما ساعدهم على تحقيق العديد 

من اإلنجازات في مجال العمارة والرياضيات والفلك .

مكتبة  ببناء  قاموا  حيث  بمصر؛  وجودهم  األكبرمن  اإلسكندر  خلفاء  استفاد  ولقد   

القديم. العالم  فى  والمعرفة  العلم  مركز  مصر  لتصبح  العظيمة؛   اإلسكندرية 

صورة تخيلية لمكتبة االسكندرية العظيمة

منجل أبو  طائر  مع  القديمة  مصر  استكشف 

مصر والعالم
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السؤال 7:

جل في مصر، 
ْ
)ثيا( هى بومة من اليونان ، تريد زيارة صديقها أبو ِمن

ت طريقها. أمامها ثالثة خيارات ، من بينها خيار واحد فقط 
َّ
لكنها ضل

يمكن أن يقودها بسالم إلى مصر. فهل يمكنك مساعدتها بتقديم 

الخيار الصحيح؟

1( رقم 1 )حرف: ت(

2( رقم 2 )حرف: ب(

3( رقم 3 )حرف: ن(

لالختيار انظر الصفحة التالية

منجل أبو  طائر  مع  القديمة  مصر  استكشف 

س7
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س



19

اإلجابة رقم السؤال

إ ة ر 1
ة ي أ 2

ت م أ 3
س ف ح 4
ن ر و 5
ت ر ك 6
ن ب ت 7

منجل أبو  طائر  مع  القديمة  مصر  استكشف 

ضع إجاباتك هنا 

للوصول للحل الصحيح 

للغز !

هل تعلم؟
أن والذى يعني اسمه l"الذي يأتي في سالم"l، مصمم 
رج للملك زوسر بسقارة. كما كان وزيرًا وكبير الكهنة في  الهرم المدَّ
عهده، وهو أول من استخدم الحجر بداًل من الطوب اللَّبن في بناء 

الملك.  المسئول عن صحة  البارع  الطبيب  أيضاً  الهرم. كما كان  هرم زوسر المدرج هذا 

ضع إجابتك هنا
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واآلن حاول أن تكتب اسمك 
بالهيروغليفية ...
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طائر الرخمة أ

قدم ب

رغيف خبز ت  -  ط

حبل مطوي ث

قاعدة إناء ج

حية �چ
كتان مجدول ح

مشيمة خ

يد د- ض

فم ر

ترباس ذ-ز

قماش مطوي س-ص

بركة ماء ش

ذراع ع

بطن حيوان غ

أفعى ف

منحدر جبل ق

سلة بمقبض ك

أسد ل

بومة م

موجة ماء ن

ه نبات قصبة هـ

طائر السمان و

نبات ي         
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 لمزيد من المعلومات عن مصر القديمة يمكنك استخدام المراجع التالية:

www.egymonuments.gov.eg
ُيعد موقع وزارة اآلثار من أهم المصادر التى يمكنك التعلم منها  عن الحضارة المصرية
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شكًرا لزيارتك المتحف المصري
نتمنى رؤيتك مرة أخرى


