Solucionari per al professorat
La gran faraona
Resultats del qüestionari de comprensió lectora.

QÜESTIONARI
1: Qui és la narradora que explica la història
de Hatxepsut?
a: Una narradora en tercera persona, l’autora del llibre.
b: Una narradora en primera persona, la filla de Hatxepsut.
x c: Una narradora en primera persona, la faraona Hatxepsut.
d: Una narradora en tercera persona, una egiptòloga.
2: Aquesta història va passar...
a: A l’antic Egipte, a la prehistòria.
b: A l’antic Egipte, al voltant de l’any 1479 dC.
x c: A l’antic Egipte, a l’edat antiga.
d: A l’antic Egipte, abans de la invenció de l’escriptura.
3: Quantes dones van arribar a ser faraones?
a: Només una, Hatxepsut.
x b: Com a mínim van ser cinc.
c: Cap dona no va tenir el càrrec de faraona;
eren les esposes del faraó.
d: Hi va haver més dones faraó que homes.
4: Les dones de l’antic Egipte...
a: Tenien l’única funció de criar els fills i cuidar la casa.
b: Només podien treballar al camp.
c: Tenien els mateixos drets i càrrecs que els homes.
x d: Podien passejar lliurement pel carrer, tenir propietats
i practicar un ofici (es dedicaven al comerç, a la medicina,
tenien càrrecs al govern, etc.).
5: El calendari solar el van inventar els egipcis
gràcies a...
x a: Els períodes de cultiu i recol·lecció dels conreus.
b: El faraó Tuthmosis I.
c: Les dotze guerres que hi va haver a Egipte.
d: Els cultes que es feien a Ra, el déu del Sol.
6: Quins eren els conreus principals de l’antic Egipte?
a: El blat, l’ordi i la seda.
b: Les llegums i les verdures, principalment la patata.
x c: Els cereals, les fruites, les verdures, els llegums i el lli.
d: Només els cereals com l’ordi i el blat.

7: Segons els faraons, la seva missió principal era:
a: Lluir les riqueses que tenien i construir grans temples
i palaus en nom seu.
b: Tenir moltes esposes i una gran descendència.
c: Ser només cap de l’exercit i lliurar batalles.
x d: Vetllar perquè regnessin l’ordre, la veritat i la justícia.
8: Els sacerdots de l’antic Egipte s’encarregaven de:
a: Treballar al camp.
x b: Rentar, vestir i alimentar les estàtues dels temples.
c: Rentar, vestir i alimentar els fills dels faraons.
d: Organitzar les campanyes militars.
9: Durant l’antic Egipte, tant homes com dones de
casa bona...
a: Podien anar a l’escola a aprendre a llegir i escriure.
x b: Duien perruques guarnides amb cintes, la cara
maquillada i joies ben llampants.
c: Es vestien amb pells càlides per suportar el clima fred
de la regió.
d: Veneraven un sol déu.
10: Quan Hatxepsut va morir...
x a: Va ser momificada i va rebre tots els honors que li
corresponien com a faraona.
b: Va ser trasllada a la tomba del seu pare, a les piràmides
de Gizeh.
c: Va seguir sent venerada com a faraona per tots els egipcis
fins avui.
d: Va succeir-la la seva filla Neferure com a faraona.

Verdader o fals
Resultats del qüestionari de comprensió lectora.
Veritat
La paraula faraó era el nom de la residència reial i va passar a designar
el rei.

x

Hatxepsut es vestia amb la roba masculina de la reialesa durant els
actes oficials per representar la figura del faraó.

x

La campanya d’exploració cap a Punt que va promoure Hatxepsut,
va ser amb la intenció de conquerir més territoris i expandir encara
més l’imperi.

x*

Avui dia es poden descodificar els escrits de l’antic Egipte gràcies a
l’expert en llengües François Champollion, que va desxifrar el
contingut de la pedra Blaveta.
Durant el quinzè aniversari del regnat de Hatxepsut, es va celebrar el
Heb Sed, un gran festival que servia per renovar el poder dels faraons.

Fals

x**

x

*

(demostrar que venien en to de pau per emportar-se arbres d’encens i mirra, herbes aromàtiques, or, fustes precioses, pells de lleopard,
plomes d’estruç, etc.).
**
(Rosetta).

Ordena la seqüència
Ordena les oracions següents referents a la momificació.

4

Després de 40 dies, es rentava el cos i s’omplia de serradures.

6

Es col·locava la mòmia dins d’un sarcòfag. La cerimònia d’obertura de la boca servia perquè pogués
respirar, parlar i menjar a la nova vida.

1

Primer, es buidaven els òrgans del cos. S’embalsamaven a part i es col·locaven en els vasos canopis.

2

El cervell s’extreia pel nas amb un ganxo i es llençava.

7

Finalment, introduïen el sarcòfag dins la tomba, on es podien trobar estris, mobles, aliments i, fins i tot,
figuretes perquè els fessin de criats.

3

Es cobria el cos amb una sal anomenada cristalls de natró perquè perdés tota l’aigua.

5

S’untaven olis perfumats al cadàver perquè la pell no perdés flexibilitat i s’embolicava amb benes de lli.

Treballem el vocabulari

Resultats de cada frase feta amb el seu significat.

Treure’n l’entrellat

Expressió per indicar que una situació, allò que s’explica, etc.,
es complica més

Amb tots els ets i uts

Emprendre una tasca, un treball, una activitat, etc.

Embolica que fa fort

Empipar algú, destorbar-lo

Mans a l’obra

Desxifrar l’enigma, resoldre un misteri o arribar a conèixer una
cosa complicada

Fer la guitza

Amb tots els detalls, sense faltar-hi res

