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 االسرة الرابعت



 سنفروالملك 

 ـ ٕ٘ ٍؤطض األطزج اىزاتؼح. 

 حًّ٘ " اتْح اىَيل " حرة  حزص" ـ ذشٗج ٍِ األٍٍزج

 .  آخز ٍي٘ك األطزج اىثاىثح" 

أهم أعماله  : 

 ـ أرطو أطط٘ه تحزٌا ٍنّ٘ا ٍِ أرتؼٍِ طفٍْح إلحضار

 . ىثْاُمرو ٍِ أخؼاب األرس ٍِ جثاه 

ـ أرطو حَالخ اىرؼذٌِ إىى ػثح جشٌزج طٍْاء. 

 ٕزٍٍِ فً دٕؼ٘ر" طْفزٗ"ـ ػٍذ اىَيل 



 الملك خوفو

 طْفزٗ"ٗاتِ اىَيل . ٕ٘ ثاًّ ٍي٘ك األطزج اىزاتؼح "

 ".حرة حزص " ٗأٍٔ ًٕ اىَينح 

أهم أعمال الملك خوفو: 

 ًػاٍا  23ـ حنٌ خ٘ف٘ ح٘اى. 

 ـ أرطو حَالخ إىى جثو اىَغارج إلحضار اىفٍزٗس

 .ٗاىْحاص

ًتيثْاُ" جثٍو" ـ إرٌ ترؼٍٍذ ٍؼثذ ٍصزي ف. 

 ـ ٍِٗ إٌٔ أػَاىٔ تْاء اىٖزً األمثز اىذي ٍا ساه خاىذا

 .حرى اَُ ٌٗؼذ ٍِ ػجائة اىذٍّا اىظثغ  
 



 "جد إف رع " الملك 

 ٗخيفٔ تؼذ ٗفاذٔ" خ٘ف٘" اتِ اىَيل. 

 ٗذشٗج ٍِ ( ماٗػة )ٍؤاٍزج ٗقرو أخٍح دتز

ارٍيرٔ ىٍشمً حقٔ فً اػرالء اىؼزع ػِ طزٌقٖا 

. 

 حنٌ ح٘اىً ثَاًّ طْ٘اخ ، ٗماُ حنَٔ غاٍض

ٗال ٌؼزف ٍناّرٔ فً األطزج أٗ ، ٗمذىل ػخصٍرٔ

 "  خغ إف رع " ػالقرٔ تأخٍٔ اىغٍز ػقٍق 



 "خع اف رع "الملك خفرع 

 ٍٔٗاطرَز " جذ إف رع"ذ٘ىى خفزع اىحنٌ تؼذ ٗفاج أخ

 .فً اىظيطح ىَذج خَظح ٗػؼزٌِ ػاٍا أٗ أمثز 

 ، ـ قاً ترؼٍٍذ ٕزٍٔ تاىقزب ٍِ ٕزً أتٍٔ فً اىجٍشج

ٍرزا، فً حٍِ أُ ارذفاػٔ 136ٌٗثيغ ارذفاػٔ اىحاىً 

 . ٍرزا 143,5األصيً ماُ 

 ـ أقاً ذَثاه أت٘ اىٖ٘ه ػْذ ٍؼثذ اى٘ادي اىخاؽ تاىَيل

 . راتضٕٗ٘ ػيى ػنو أطذ " خفزع"



 " من كاو رع" الملك منكاورع 

 ٔخؼَز إٌز ّثرى" ٕ٘ اتِ اىَيل خفزع ٍِ سٗجر." 

 ٌأمثزٍِ ٗاحذ ٗػؼزٌِ ػاً حن . 

  ٕزٍٔ ػيى ٍقزتٔ ٍِ ٕزًٍ أتٍٔ "ٍْناٗرع"ػٍذ اىَيل

ٗجذٓ ، ٗٗضغ اىَْٖذص ذصٍََٔ ػيى أُ ٌنُ٘ أقو 

 .ٍَْٖا فً اىحجٌ
 



 الملك شبسكاف

 ػثظناف اىحنٌ تؼذ ٗفاج ٗاىذٓ ، ٗىنْٔ ىٌ ٌؼٍغ ذ٘ىى

 .أمثز ٍِ أرتغ طْ٘اخ

  ٍِ جذ إف ح٘ر" اتْح " خْرناٗص"ذشٗج." 

 قاً تقطغ صيرٔ تاىرقاىٍذ اىظاتقح ٗػٍذ ٍقثزذٔ جْ٘ب

طقارج ػيى ػنو ذات٘خ ٍظرطٍو ، ٍائو اىجاّثٍِ ، 

 18ٍرزاٌ ٗ ارذفاػٖا  72ٍرزاٌ ٗػزضٖا 100ط٘ىٖا 

 ".ٍصطثح فزػُ٘ "ٍرزا ٕٗ٘ اىَؼزٗف تاطٌ  



 الملكت  خنتكاوس 

 اىَزجح أّٖا اتْح اىَيل ٍْناٗرع ًٕٗ حيقح ٍِ
اى٘صو تٍِ األطزذٍِ اىزاتؼح ٗاىخاٍظح ٌٗظِ أّٖا 

اىذي أطض األطزج " ٗطز ماف " ذشٗجد ٍِ 
 اىخاٍظح  

 ًىٌ ذجيض خْرناٗص ػيى اىؼزع ٗىٌ ذذفِ فً ٕز
ٗاَّا دفْد فً قثز ػيى ػنو ذات٘خ قزٌة اىؼثٔ 
ٍِ ٍصطثح فزػُ٘ قاػذذٖا ٍزتؼح مقاػذج اىٖزً 
ٗ ف٘قٖا ذات٘خ ٗاىَقثزج ذقغ تاىقزب ٍِ ٕزً اتٍٖا 

. 
 


