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  الرابعالفصل 
     سكان مصر 

  : المصطلحات الھامة    

      
  توزيع السكان بالمحافظات   
    

  محافظات منخفضة الكثافة  محافظات متوسطة الكثافة  محافظات مرتفعة الكثافة  الكثافة جدا محافظات مرتفعة
-بور سعید -اإلسكندریة- القاھرة

   ) وجھ قبلي(  الجیزة -
  ) وجھ بحري ( القلیوبیة  -

  أسیوط -سوھاج  
  الغربیة -المنوفیة 

 - الشرقیة  -الدقھلیة   -دمیاط   
قنا   - المنیا -الفیوم   - بنى سویف 

  أسوان   -

 -إلسماعیلیةا-كفر الشیخ -البحیرة
تضم مساحات حیث  السویس

ومعھا  صحراویة أو مستنقعات
  المحافظات الحدودیة 

    
  "غرافیة للسكان والدورة الديم" مراحل النمو السكاني     
  

المرحلة البدائیة 
  السكانیة 

  مرحلة االستقرار السكاني   رحلة االنتقالیةالم  )االنفجار السكاني(مرحلة الزیادة السكانیة الكبیرة 

تتمیز المرحلة 
بارتفاع نسبة 

 جدا الموالید
وارتفاع نسبة 

وقد  جدا الوفیات
خرجت مصر من 
ھذه المرحلة فى 

  ١٩أوائل القرن 

وثبات معدالت الموالید  الوفیات انخفاض معدالت
  المرتفعة 

ال داعي للموالید المرتفعة في وقت تھبط فیھ  -
ات بسرعة شدیدة وال سیما في االطفال الرضع  الوفی

بسبب تحسین الخدمات الصحیة وإستخدام ( 
  .)األمصال المضادة لكثیر من األمراض  

عوامل عدم أنخفاض معدالت الموالید كالدول * 
  :بسبب المتقدمة 

  .              قلھ الوعي بالمشكلة السكانیة  -١
  .انتشار األمیة  -٢ 

  . رأة میدان العمل تأخر دخول الم-٣
  والتصنیع وقصورھبوط نسبة التحضر -٤

مصر في ھذه 
المرحلة وتتمیز 
بانخفاض معدل 

الوفیات و تناقص 
تدریجي في معدل 

  الموالید 

معدالت الموالید منخفضة 
ومعدالت وفیات منخفضة وزیادة 

  طبیعیة منخفضة
لیس من المنتظر أن تدخل مصر 
مرحلة النمو البطيء قریبا لذلك 

بد من اإلسراع بعملیات التنمیة ال
االقتصادیة واالجتماعیة لمقابلة 

  .الزیادة فى حجم السكان 
ال بدیل عن التنمیة الشاملة -٣

فى التعلیم ورفع مستوى 
المعیشة والعمل واإلنتاج لكي 

  تدخل مصر
  )  المرحلة الرابعة (  

  
  
  
  
  

   الفدان أو المربع المیل أو  - مربع متر الكیلو فى یعیشون الذین السكان عدد  السكانیة الكثافة
  لكلیة الدولة مساحة ÷ الدولة سكان عدد وھى  العامة الكثافة
  . فعال علیھا عیشونی التى األرض مساحة على الدولة سكان عدد وھى  الحقیقیة الكثافة

  النوعي والعمريتركیب  ال
  لسكانل

تقسیم المتمع ـاي ذكور وإناث وتوزیعھما علي فئات عمریة عادة ما تكون فئات ویقصد بھ 
  . خمسیة فیما یعرف بالھرم السكاني عند تمثیلھا بیانیا

  من السكان لفأ لكلعدد الموالید   معدل الموالید
  من السكان لفأ كلل عدد الوفیات  معدل الوفیات

  انتقال السكان من مكان إلى مكان أخر داخل الدولة بقصد اإلقامة المؤقتة أو الدائمة  الھجرة الداخلیة
  وھى المھاجرین إلى المحافظة  ھجرة وافدة
  المھاجرین من المحافظة  ھجرة مغادرة
  وھى صافى حساب الھجرتین  ھجرة صافیة
  ومسقط رأسھماطنھم األصلیة عودة السكان إلى مو  الھجرة العائدة

  مؤقتة مثل الھجرة الى دول الخلیج            -١  : ا أنواعھ  انتقال السكان خارج الدولة  الھجرة الخارجیة
  الوالیات المتحدة األمریكیة - أسترالیا  دائمة الھجرة الى كندا -٢               
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  عوامل طرد السكان  عوامل جذب السكان

ارتفاع نسبة  -٢  واألنشطة االقتصادیة ل توافر فرص العم -١
  توافر الخدمات الصحیة واالجتماعیة والتعلیمیة  -٣   األجور 

كثرة الفرص الستئجار او تملك أرض زراعیة او وحدات سكنیة  -٤
  قلة السكان وعدم التزاحم – ٥ نتیجة قلھ السكان نسبیا بھا 

نسبة انخفاض  -٢    وإنتشار البطالةقلة فرص العمل  -١
تدھور مستوى الخدمات االجتماعیة والصحیة  -٣األجور  

ندرة الوحدات السكنیة وصغر مساحة  -٤والتعلیمیة 
  الكثافة السكانیة والتزاحم – ٥      األرض الزراعیة 

   
  المحافظات الطاردة للسكان  المحافظات الجاذبة للسكان

 -بور سعید  -اإلسكندریة  -القاھرة  
كفر  - الجیزة  -عیلیة اإلسما -السویس 

  : الشیخ  وذلك بسبب 
ارتفاع  - ٢توافر فرص العمل     -١

تركز الصناعة والتجارة          -٣  األجور 
وبخاصة  . أعمال الموانى والمالحة  -٤

  . اإلسكندریة - القاھرة 
   امتداد عمراني لمحافظة القاھرة  - الجیزة

لتملك األراضي الزراعیة :  كفر الشیخ
  .االستصالح حدیثة 

  

أشد  )المنوفیة( فجنوب الدلتاوھي محافظات طاردة بدرجات متفاوتة باقي المحافظات 
  أشد طردا من شمالھ وجنوب الصعیدطردا من شمالھا 

  -:ویھاجر السكان في ھذه المناطق في إتجاھین رئیسیین ھما 
  :لتوافر  الستفادة من حیاه المدنیةل     :  الھجرة من الریف إلى المدن: أوال  

توافر الخدمات الصحیة  -٢    .توافر فرص العمل وارتفاع األجور بالمدن -١
  . والتعلیمیة واالجتماعیة 

  .من حیاة الریف انتشار التعلیم وتطلع الشباب إلى مستوى معیشة أفضل -٣
  :الھجرة إلى المناطق الصناعیة  : ثانیا 

اب آالف االیدي العاملة فى مناطق أدى إلى ارتفاع أجور العمل فى الصناعة إلى اجتذ
الصناعة بالقاھرة الكبرى واإلسكندریة ومدن الدلتا الصناعیة وھذا یفسر النمو 

  الكبرى المحلة -حلوان  - الدوار كفر الشیخ وكفر -شبرا الخیمة: السكاني الكبیر لمدن 
  :التیارات الرئیسیة للھجرة  
  
   : )الوجه البحري( الدلتــا - ١
  ستوى المعیشة ارتفاع م- ارتفاع األجور -لتوافر فرص العمل :  ا إلى القاھرة الكبرىمن الدلت -١
  . والموانى والشحن والنقل - للعمل فى التجارة    :قناة السویسمنطقة   من شرق الدلتا إلى -٢
  . والنقل لوفرة فرص العمل وارتفاع األجور فى المدن والتجارة :  من غرب الدلتا وشمالھا إلى اإلسكندریة -٣
  . المستصلحة حدیثا لتوافر فرص تملك األراضي الزراعیة:  من جنوب الدلتا إلى شمالھا -٤
  
   : )الوجه القبلي(  الصعید - ٢
   عمل البحثا عن فرص  القاھرة الكبرىإلى ) أسوان  -قنا  - سوھاج -أسیوط  (: من جنوب الصعید  -١
   والتجارة للعمل بالنقل والموانى  ةوالقاھر اإلسكندریة : إلى من جنوب الصعید  -٢
  . للعمل في قطاع التعدین وإستخراج البترول البحر األحمر وشبھ جزیرة سیناءإلى  : من جنوب الصعید -٣
  .فى الموانى والتجارة  منطقة قناة السویس  للعملإلى  من جنوب الصعید - ٤
 والتجارة  مجال  الصناعةبالعمل  فرص لقرب المسافة ووفرة  ھرةالقاإلى ) المنیا وبنى سویف الفیوم ( : من شمال الصعید -ـ٥
  . للعمل فى السیاحة والصناعة   )تیار عكسي ( :  أسوان ومن قنا إلى -٦
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  :بم تفسر 
  ھجرة السكان من الریف إلي المدینة -١

 -    تركز الخدمات في المدن دون الریف مثل التعلیم والصحة والمعامالت المالیة   – لمدینة التصنیع والصناعة محلھا ااالتجاة العام إلي  -
  .تركز اإلدارة وھیئات الحكم والمنشأت الترفیھیة في المدن  
  نمو السكان فى مصر -٢

حب النسل وكثرة األنجاب                 -٣وجات  تعدد الز -٢ المبكر    الزواج -١  :وتمثل فى ارتفاع معدل الموالید بسبب : الزیادة الطبیعیة بسبب
  انتشار األمیة  -٦      ارتفاع مستوى المعیشة           - ٥ العادات والتقالید السائدة -٤

  انخفاض معدل الوفیات  ٣
  .انتشار الوعي الصحى وإنشاء المستشفیات  -٣       ارتفاع مستوى المعیشة  -٢تقدم الطب              -١

  یختلف توزیع السكان وكثافتھم في الدلتا -٤
  بسبب التربة الملحیة سیئة الصرف وانتشار البرك والمستنقعات تنخفض الكثافة السكانیة في شمال الدلتا -
  من الدلتا إلرتفاع نسبة الرمال لقربھما من الصحراء الشرقیة والغربیة   تنخفض الكثافة السكانیة في الشرق والغرب -
ارتفاع اإلنتاجیة الزراعیة ،  - بسبب وفرة المیاة  العذبة خصوبة التربة ، جودة الصرف ثافة السكانیة في وسط الدلتا وجنوبھاترتفع الك -

  سھولة المواصالت واعتدال المناخ 
  تقل الكثافة السكانیة في جنوب الوادي  -٥

  )قنا ، أسوان ( لضیق الوادي في الجنوب      
  ةة في غرب الوادي من نجع حمادي إلي الجیزارتفاع الكثافة السكانی -٦

  .ألتساع الوادي في ھذه المنطقة وجودة التربة ووفرة المیاة واعتدال المناخ 
  استقرار الھجرة الداخلیة في السنوات األخیرة -٧

  تحول كثیر من القري إلي مراكز حضریة   -١
  .ي الجدیدة ومناطق التعدین علي البحر األحمر اتجاة جزء من الھجرة الداخلیة إلي مناطق االستصالح الزراع -٢

  ھناك عوامل مؤثرة علي الموالید والوفیات -٨
  .حیث یؤدي إلي الوعي بالمشكلة السكانیة ، التزام األبوین بتھیئة أوالدھم للحیاة وان یصبح األطفال مسئولیة اجتماعیة : التعلیم  -١
  .یل من اإلنجاب یحفزھا علي التقل: دخول المرأة میدان العمل  -٢
  .اتباع اسالیب وعادات جدیدة في اإلنجاب واكتساب مھارات تساعدھم علي الكسب  وھما: التحضر والتصنیع  -٣

  االسكندریة وبور سعید والسویس واإلسماعیلیة من المدن الجاذبة للسكان -٩
  .توافر فرص العمل في التجارة والصناعة والموانئ والنقل والشحن والتفریغ  -

  الجیزة وكفر الشیخ من المدن الجاذبة للسكان -٠١
  :الجیزة ألنھا امتداد عمراني للقاھرة باإلضافة الي توفر عوامل الجذب بھا وھي 

وحدات  –الخدمات الصحیة والتعلیمیة والكھرباء والمواصالت  –وفرة األنشطة اإلقتصادیة  –ارتفاع األجور  –توافر فرص العمل  -
  .لوجود فرص تملك أراضي زراعیة : كفر الشیخ  -          .سكنیة 

  جنوب الوادي أشد طردا للسكان من شمالھ -١١
  .وصعوبة المعیشة  - وضیق الوادي في الجنوب   –بسبب صعوبة الظروف اإلقتصادیة  التي تتعدي حاجز المسافة 

  القاھرة أشد جھات مصر جذبا للسكان -١٢
توفر البنوك والمؤسسات المالیة -توفر الخدمات   –وفرة فرص العمل بھا  –ریة األولي المدینة الصناعیة والتجا –ھي العاصمة  -

  .مدینة الوظائف المركزیة والتخصصیة  –والشركات وھیئات الحكم 
  المنوفیة أشد جھات مصر طردا للسكان -١٣

  .من سكان المنوفیة خارجھا % ٢٠یعیش  –لزراعة رغبة السكان في الوظائف الحضریة والبعد عن العمل في مجال ا –ضیق الرقعة الزراعیة  -
  أسباب الھجرة العائدة -١٤

  التطور والنھضة بالمحافظات وعواصمھا  -انتشار العدید من الجامعات اإلقلیمیة   -
  .اتباع الدولة سیاسة التوزیع اإلقلیمي لألنشطة االقتصادیة علي المحافظات  -

  لة االنفجار السكاني ؟لم تتبع مصر الدول المتقدمة في مرح -١٥
  ھبوط نسبة التحضر والتصنیع -٤   المرأة میدان العمل تأخر دخول  -٣ انتشار األمیة  - ٢ . لمشكلة السكانیة قلھ الوعي با -١

  والدلتا بالوادى السكان تركز -١٦
  :  التالیة األسباب إلى والدلتا بالوادى السكان تركز یرجع -
  .  الصرف وحسن الرى میاه وفرة -ب        . صبةالخ الفیضیھ التربة توافر -  أ

  . للتربة اإلنتاجیھ الدرجة ارتفاع- ھـ         . والمواصالت النقل سھولة - د        . المنـاخ اعتدال -ج
  المصریة الصحارىقلة السكان فى  -١٧

  - : بسبب وذلك مصر ةمساح من%  ٩٦: مساحتھا أن رغم السكان من%  ٠.٧ من أكثر المصریة الصحارى یسكن ال-
  . بھا النباتات قلة -ج    .  العذبة المیاه قلة -ب     . الحرارة درجة ارتفاع -  أ

  : التالیة المناطق فى تعیش بھا القلیلة النسبة وأن
   والزراعة الرعى بحرفة السكان واشتغال الجوفیة المیاه لوجود الغربیة بالصحراء الخمس الواحات  - أ

  . المتذبذبة الشتویة األمطار لسقوط مریوط قلیموأ سیناء شمال -ب
  .الغربیة الصحراء وشمال السویس خلیج وحول األحمر البحر ساحل على البترول واستخراج التعدین مناطق -ج
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  یدل الھرم السكاني لمصر أنھم یمرون بمرحلة الشباب ؟ -١٨
  .م  ٢٠٠٥سكان عام من مجموع ال%  ٣١.٧السكان دون الخامسة عشر من العمر یمثلون  – ١
  .سنھ وھؤال ھم الذین في سن العمل واإلنتاج  ٦٠ – ١٥من السكان بین  ٦١.٩بینما یقع  – ٢ 

 من السكان%  ٦.٢فأكثر فیمثلون  ٦٠( أما كبار السن  – ٣
  ؟ ١٩٦٧حرب بعد انخفض معدل الموالید  -١٩

  %.  ٣٧أرتفع إلى  ١٩٧٣بعد عام و لى جبھة القتال وذلك الن نسبة كبیرة من الشباب كانت مجندة وتقف ع % ٣٥انخفض إلى 
  :قبل إنشاء محمد علي الدولة الحدیثة  عاشت مصر مرحلة سكانیة بدائیة  - ٢٠

كانت مصر تعیش في مرحلة سكانیة بدائیة تتفشي فیھااألمراض وتتأثر بالمجاعات أي یتعرض أھلھا للكوارث الطبیعیة لزیادة السكان 
االرتفاع في معدل الوفیات بإطالق العنان للموالید المرتفعة حتي یكتب لھم البقاء وكان الفرق بین الموالید المرتفع وكان السكان یقابلون 

  والوفیات المرتفعة زیادة طفیفة تكاد تحفظ للمجتمع كیان وتحمیھ من االندثار
  )بعد الثورة الزراعیة الكبري ( علي  في عھد محمدتحولت مصر من المرحلة السكانیة البدائیة الى االنفجار السكاني  -٢١

  م وإدخال الري الدائم  ١٨٢٠بدأھا محمد علي بمشروعات تخرین المیاة عام  – ١
  تم إدخال محاصیل نقدیة مثل القطن وقصب السكروتوافرالغذاء واالموال  – ٢
یات بینما ظلت معدالت الموالید مرتفعة فحدثت تمكنت الحكومة من إدخال أسالیب الطب الحدیث في الوقایة والعالج فھبط معدل الوف – ٣

  زیادة سكانیة عالیة
  )االنفجار السكاني ( وبذلك خرجت مصر من الدور السكاني البدائي إلي دور الزیادة السكانیة الكبیرة   - ٤

  أھمیة الھجرة الداخلیة -٢٢
  . ن معرفة مناطق الجذب الرئیسیة ومناطق الطرد تمكن م -  ٣إعاد توزیع السكان     – ٢    .مكملة لدراسة توزیع السكان  -١
 .معرفة الدوافع االقتصادیة واالجتماعیة التى تؤدى للھجرة  -٤

  :أسباب الھجرة  -٣٢
  .لتغییر الحالة االجتماعیة نتیجة الزواج : اجتماعیة -١
 مثل السعي وراء عمل جدید لزیادة الدخل: اقتصادیة -٢

   - :  الھجرة الخارجیة أھمیة -٤٢
  .توفیر النقد األجنبي من خالل تحویالت المھاجرین بما یفید اإلقتصاد المصري 

  
  :ما النتائج المترتبة على 

  ھبوط معدالت الوفیات وثبات معدالت الموالید المرتفعة في مصر - ١
  بات معدالت المواليد المرتفعة وث الوفيات نخفاض معدالتالنتيجة  )الزيادة السكانية الضخمة (  دخل المجتمع مرحلة اإلنفجار السكاني

 الھجرة العائدة - ٢
  .إعادة توزیع السكان وتخفیف الضغط علي القاھرة واإلسكندریة  –أ 

  في المستقبل  جعل توزیع السكان أكثر توازنا –ب 
  تأخر دخول المرأة سوق العمل - ٣

  .............................................................................................................أدى ذلك إلى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أكمل مايأتى
  .................... و.................................و.........................من مناطق وجود السكان بالصحراء   -١
%  ٠,٧بینما یعیش ،  مصر مساحة من%  ................. نحو مساحھ فى ...................بـ مصر  سكان من% ٩٩,٣ یتركز  -٢

  من المساحة................... %  التى تشغل .................. منھم  فى 
  ..... الكثافة السكانیة كلما اتجھنا  وترتفع بھا  .............و................و.............. الدلتا  تقل الكثافة السكانیة على أطراف  -٣
   یزة  بین نجع حمادى والج... ...........وتزداد على الضفة .............بـ بالمناطق التى تحفبالوادى   توجد أعلى الكثافة السكانیة  -٤
وفى غرب ................ بمحافظة ...............و.................الزراعى التى نفذت فى شرق الدلتا   مشروعات االستصالحمن   -٥

  .............. .بمحافظة ................و.......................الدلتا 
أعلى محافظات الصعید  فى ............... كما تعد محافظة ، كثافة السكانیة  أعلى محافظات الدلتا فى ال............ تعد محافظة   -٦

  ...................................و...........................................الكثافة السكانیة    بسبب 
  ............ ..........نحو   بالریفوتصل  ..............نحو  الكثافة السكانیة بالمدنتصل    -٧
  .فى مصر   كثر جذبا للسكانأ ..........................و .......... ......محافظتا  مازالت  -٨
  ) .من أكثر مناطق الطرد السكانیة ............... و  ........ تعد محافظتا    -٩

  . عند تمثیلھا بیانیا ..............   رف بـ تتمثل احصاءات التعدادات السكانیة عن التركیب العمرى والنوعى فیما یع  -١٠
  .............%یمثل من ھم الذین فى سن العمل واالنتاج فى مصر نحو   -١١
  .أھم صورتین حیویتین لدراسة سكان مصر..................... و........... تعتبر  -١٢
  . .............% ووصل معدل الوفیات نحو ، )    ٢٠٠٦(ام ع  .%...................  إلىفى مصر  انخفض معدل الموالید  -١٣
  ........................كانت مصر تعیش في مرحلة سكانیة بدائیة قبل عھد  -١٤
  .................استشعرت مصر خطر الزیادةالسكانیة فى أوائل القرن  -١٥
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  ................. المرحلة  وأنھا تدخل ........... ر قد بدأت فىفى مص تدل المؤشرات اإلحصائیة أن مرحلة اإلنفجار السكاني -١٦
  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین

  ) .القاھرة  - الفیوم –بنى سویف  - الشرقیة ...( تھا  كثاففى  شدیدة االرتفاعمحافظات من ال  -١
  ) .الغربیة –شمال سیناء  -   السویس -اإلسماعیلیة.... ...( ھكثافشدیدة   المحافظات من ال  -٢
  ) .   أسیوط- دمیاط    –منوفیة ال  -سوھاج  ......  (محافظات متوسطة الكثافةمن ال -٣
  ) .  الجیزة  - البحر األحمر   - بور سعید   - إلسكندریة ا.....(  محافظات منخفضة الكثافةمن ال -٤
  )  . الجیزة      -دمیاط    –فیة منوال  -  االسكندریة...  (من محافظات مصر الطاردة للسكان -٥

  :أمام ما يناسبھا من العبار ات مع ذكر السبب)  × ( أو عالمة  ) √ ( اكتب  عالمة 
  (  .............)    فى مصر السكان كثافة لتوزیع وصادقة صحیحة صورة تعطىللسكان  العامة الكثافة  -١
  (...............).                                               .   الدلتا أعلى كثافة سكانیة من الصعید        -٢
  ( ...............).                    .                              أعلى منھا بالمدن الكثافة السكانیة بالریف  -٣
(...............)                                                                            .      فقط الزیادة السكانیة في مصر ترجع أساسا إلي زیادة معدالت الموالید  - ٤  
  ........)(.......                       .            من المنتظر أن تدخل مصر مرحلة النمو البطيء قریبا -٥ 

  (................)                                    ترتبط الھجرة الداخلیة فى الصعید بعامل المسافة        -٦
  (...............) عوامل الجذب فى محافظة كفر الشیخ أقوى من عوامل الطرد                              -٧
  .........) (.....دخول المرأة مجال العمل یقلل من الزیادة السكانیة                                            -٨
  (.............)                             یؤثر التركیب العمرى للسكان فى االنتاج                         -٩

  (..............)    الریف                          تیارات الھجرة الداخلیة زادت معدل النمو السكانى فى -١٠
  (..............)                 لسكانھا                                        منطقة جنوب الدلتا أقل طردا -١١

  :بم تفسر 
  .وجود تباین فى توزیع السكان بین المعمور والصحارى المصریة     -١
  .تزاید نسبة سكان الحضر فى مصر     -٢
  .    لھجرة فى السنوات األخیرة من الریف إلى المدنااستقرت    -٣
  .یمرون بمرحلة الشباب        سكانالن أدراسة الھرم السكاني فى مصر  من یالحظ  -٤ 

  .كانت الوفیات تزداد ارتفاعا  أثناء الحكم العثماني      -٥
  .كانت مصر تعیش في مرحلة سكانیة بدائیة قبل بناء الدولة الحدیثة   -٦
  .لسكانیة الكبیرة بعد الثورة الزراعیة الكبرى  خرجت مصر من الدور السكاني البدائي إلي دور الزیادة ا -٧
  .انخفاض معدالت الوفیات فى مصر     -٨
  . من شمال الصعید إلى القاھرةیوجد تیار ھجرة داخلیة    -٩

  .ترتبط الھجرة الداخلیة فى الدلتا بعامل المسافة   -١٠
  .ظھور تیار ھجرة عائدة فى السنوات األخیرة  -١١
  . والمنوفیة أكثرھا طردا للسكان ، لمحافظات جذبا القاھرة أكثر ا -١٢
  "  ھناك تباين فى توزيع السكان وكثافتھم بین المعمور والصحارى المصرية      " 
   :ـ فى ضوء العبارة أجب .  
  قلة السكان بالصحارى)    ب.          والدلتا بالوادى السكان تركز) أ  :  ما أسباب ) ١( 
   . كز السكانى بالصحارى المصریة وأسبابھ  وضح   مناطق التر)٢(
  .والدلتا  من ناحیة أخرى  ،  توزیع السكان  فى وادى النیل من ناحیة :   وازن بین ) ٣( 
  .على خریطة مصر الصماء بین مع الرسم  وكتابة البیانات  أھم تیارات الھجرة الداخلیة إلى مدینة القاھرة   ) ٤(
  : ما  الدلیل على )٥(
  .  تتناسب عوامل تركز السكان بالوادى والدلتا تناسبا طردیا مع كثافة السكان)   أ

  .   یختلف توزیع السكان  بین الریف والمدن) ب
المصرية كما يختلف توزيع السكان بین أجزاء الوادى  تختلف كثافة السكان بین وادي النیل والدلتا وبین الصحارى" 

  : أجبفى ضوء العبارة ـ ". والدلتا نفسھا 
  .    الھجرة العائدة  -للسكان ) الحقیقیة ( الفعلیة  الكثافة - للسكان  العامة الكثافة: ما المقصود  -١
  .على السكان في مصر) م   ١٩٥٢الثورة الصناعیة الثانیة بعد ثورة یولیو (    :ما نتائج -٢
  . االتكدس السكاني فى الوادى والدلتــ ةمواجھل:     أذكر مقترحاتك  -٣ 

  .     مرحلة اإلنفجار السكاني:    ما خصائص    -٤
  .على خریطة مصر الصماء بین مع الرسم  وكتابة البیانات  أھم  تیارات الھجرة الداخلیة فى الدلتا    -٥
ال بديل عن التنمیة الشاملة فى التعلیم ورفع مستوى المعیشة والعمل واإلنتاج لكي تدخل " 

  :فى ضوء العبارة أجب  "  سكانى  مصر  مرحلة االستقرار ال
  . -الزیادة  غیر الطبیعیة -الزیادة الطبیعیة  - نمو السكان  -  لسكانل النوعى والعمرى  تركیبال:     ما  المقصود  -١
   والھجرة الخارجیة         ،      الھجرة الداخلیة: قارن بین   -٢
 .ستقرار للسكانومرحلة اال،  المرحلة البدائیة  :    وازن بین    -٣
 توقف حركة الھجرة الداخلیة إلى المدن الكبرى:   ماذا یحدث إذا  - ٤
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  .مصر بوجھ عام تاریخیا  أحوال سكان:وضح  -٥
  على خریطة مصر الصماء بین مع الرسم  وكتابة البیانات  أھم  تیارات الھجرة الداخلیة من الصعید     -٦

ن حل علیه التعداد السكاني وھم مستقرون أو يدخل في إحصاء الھجرة الداخلیة كل م"  
  : فى ضوء العبارة أجب.    " مقیمون في محافظات غیر تلك التي ولدوا بھا  

  . الھجرة الداخلیةدراسة  أھمیة   -١
  .عوامل الجذب وعوامل الطرد السكانى: قارن بین   -٢
  .انالمحافظة الطاردة للسك،  للسكان الجاذبةالمحافظة  :وازن بین  -٣
  .العوامل المؤثرة فى الزیادة السكانیة   -٤
  .الھجرة النازحة  –الھجرة الوافدة  –الھجرة الصافیة :  ما المقصود -٥
  .     على خریطة مصر الصماء بین مع الرسم  وكتابة البیانات  أھم  تیارات الھجرة الداخلیة   -٦

_____________________________________________________________________________  
  
  

  حدد تیارات الھجرة 
  الرئیسیة على 

  خريطة مصر 
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  الفصل الخامس 
  النشاط االقتصادي وصور االنتاج

   المصطلحات الھامة     

  

  
  

   نظم الري التي عرفتھا مصر   

  

  إجمالي مساحة المحاصیل فى كل المواسم الزراعیة خالل السنة  المساحة المحصولیة
  ملیون فدان ٨ھي مساحة االرض الحقیقیة بالفدان وتبلغ في مصر نحو   یةالمساحة الفعلیة لألرض الزراع

  القطن   القمح  وجھ المقارنة
  صیفي   شتوي   موسم الزراعة

  
  
  

  ظروف الزراعة

تجود زراعتھ فى أراضى السھول  -
الفیضیة والطینیة والصلصالیة 
  .  والتربة المسامیة جیده الصرف

وتوافر  المناخ الدافئتوافر -٢
لرطوبة فى التربة والمناخ مما ا

یساعد على إنبات البذور مع حرارة 
 ونضجھا كافیة لتكوین ونضج السنابل

  األخیر قبل الحصاد  نموالفى موسم 

فال یصلح في االراضي  تربة طینیة جیدة الصرفیحتاج إلى  -
  م قدرتھا علي االحتفاظ بالرطوبة الرملیة والمستصلحة لفقرھا وعد

    تناسب فصل النموة ورطوب حرارة – 
  .الخماسین المحملة بالرمال مثل ریاح ریاح التضر بالنبات  - 
  كذلك یحتاج إلى سطوع الشمس طوال موسم الصیف - 

الى میاه ري كما یحتاج إلى تسمید ومبیدات لمقاومة یحتاج  –
  اآلفات

  
  
  
  

  االھمیة 

لھ مكانة تاریخیة العتماد المصرین  -
  كغذاء معیشيعلیھ 

عتبر األراضي المصریة بیئة مثالیة ت -
 لزراعة القمح 

وكانت مصر قدیما مزرعة القمح  -
  . الكبرى لإلمبراطوریة الرومانیة 

كان لقلة السكان فى الماضى یتواجد  -
 فائض للتصدیر 

  

 %٥٣طویلة التیلھ من أقطان العالم ومن أقطان %  ٤ر٥واإلنتاج 
  .من العالم

خاصة طویل  ألھمیتة التجاریةرأھم المحاصیل الزراعیة فى مص
المطلوب في االسواق العلمیة ألفضلیتھ في صناعة التیلة 

  .المنسوجات 
والمصدر الرئیسي  عماد االقتصاد المصريظل القطن  – ٢

  .باالقتصاد المصرى  بھ یرتبطللعمالت االجنبیة ولذلك 
ویمثل من القیمة النقدیة للحاصالت الزراعــیة ، ٠% ٣٣یمثل -٣
  .  بدون البترول الصادرات المصریة خاصة طویل التیلة  ٢/٣
وكذلك الكسب ) بذرة القطن(من الزیت % ٩٥یستخرج منھ -٤

  . الذى یستخدم علفا للماشیة 
  
  

  مناطق االنتاج 

 الشرقیةأكبر المساحات فى محافظات 
  )الوجھ البحرى(والدقھلیة والــبحیرة

  ). فى الصعید(و أسیوط وسوھاج    
حافظات مساحة وإنتاجا أقل الم-٢

  .شمال سیناء ومطروح 

یزرع فى الدلتا عدا األطراف الشمالیة لملوحة التربة إذ یتركز فى 
  من مساحة القطن%  ٧٠الدلتا 

) والدقھلیة والغربیة وكفر الشیخ والمنوفیة والقلیوبیة البحیرة(
  وفى مصر الوسطى والعلیا 

وسوھــاج الفیوم وبنى سویف والمنیا (فى محافظات % ٣٠
  ) وأسیوط 

  الري الدائم   الري الفیضي   الري الحوضي 
وفیھ تقسم األراضي الزراعیة إلى  -

 األحواض الكبیرةسلسلة من 
المساحة ، وكانت ھذه األحواض 

تمأل بمیاه الرى الواحدة تلو األخرى 
واالستفادة من اإلنحدار التدریجي 

ضي المصریة نحو الطبیعى لألرا
  الشمال 

) بالزراعة الحوضیھ ( سمیت  وقد -
ه فى مرة واحدوكانت عملیة الرى 

  . موسم  فیضان النیلالسنھ خالل 

على نظام األحواض  التعدیالتأدخلت   -
الزراعیة على مر العصور فحفرت 

التى تساعد على انسیاب  قنوات الرى
 السدودوأقیمت ، المیاه عبر األراضى 

جارى الفرعیة لیمكن المیاه من على الم
الوصول إلى بعض األراضي مع 

 وتزرع موسما واحدااالرتباط بالفیضان 
حیث تغمر میاه ) الزراعة الفیضیة ( 

  . النھر الفیضى خالل الفیضان 
  

محمد ظلت مصر تزرع لموسم واحد حتى عھد 
فأدخل نظام  على مؤسس دولة مصر الحدیثة
عن طریق شبكة  الرى الدائم ألول مرة فى مصر

كذلك عدد . لقنوات الرى الرئیسیة التى حفرھا 
وأتمھا من بعده أبناؤه وعرفت  من القناطر

   زراعي أكثر من موسممصر زراعة األرض 
  . )نیلي  –صیفي –موسم شتوي ( 
أمكن ري األراضي الزراعیة ریا مستدیما  -٢

وتطلب ذلك بناء عدد من قنوات الرى وبناء 
  .ت والبوابات والقناطرسلسلة من الخزانا
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   مشروعات الصرف في مصر   

  
  ي في مصرمشروعات الر 

  
   :في الوجه البحري:اوال 

  : القناطر –) أ ( 
  أول مشروع للرى بعد استخدام الرى الدائم فى عھد محمد على  بناء - ١  
  ثم استبدلت بھا قناطر الدلتا على فرعى دمیاط ورشید  -ب      ١٨٦١سنة  القناطر الخیریة -أ  

  :...........................................اطر وھىوشقت ثالث ترع رئیسیة تأخذ میاھھا من أمام القن  - ٢
  لتغذیة ترع وسط الدلتا ١٩٠٣عام على فرع دمیاط  :  قناطر زفتي -٢
ورفع منسوب ترعة المحمودیة مما میاه البحر عن میاه النیل وقت التحاریق  حجزعلى فرع رشید ل ١٩٥١عام  :  قناطر إدفیناثم  -٣

  یسھل حركة المالحة
  : الترع –) ب ( 

  . ترعة اإلسماعیلیة والمنصوریةو   :الریاح التوفیقىشرق الدلتا  -١
  وبحر شبین وترعة القاصد والنعناعیة : المنوفىالریاح  وسط الدلتا -٢
  والنصر وترعة الخنـــدق والمحمودیھ والنوباریة : البحیري الریاح غرب الدلتا -٣
   

  :القبلي في الوجه :ثانیا 
  :السدود –) أ ( 

  ١٩٠٢سنة  خزان أسوان -١
  ھذا ما یعرف  یولیومن  االسبوع االخیرامتالءه من منتصف نوفمبر إلى منتصف دیسمبر ویبدأ تفریغھ من إبریل حتى الذى یبدأ

أى تحجز ایراد النھر السنوي وتتصرف فیھ بحیث ینتھى قبیل وصول میاه الفیضان فى منتصف یولیو  ) :  بالتخزین السنوي( 
  وأغسطس 

   السد العالي -٢
وذلك إلى تخزین على مستوى بعید فشیدت السد العالى وھو سد قوى یعترض )  نسبة الي القرن التخزین القرني (ي بدأت مصر ف -

   ١٩٦٠مجرى النھر 
  كم  ٦.٥جنوب أسوان بنحو -:لموقع ا  -
 م١٩٦وق مستوى سطح البحر إلى منسوب متر ف ٨٥متر من قاع النھر من منسوب  ١١١بعرض یبلغ ارتفاعھ نحو :  وصف السد  -

وتمتد ھذه البحیرة . كم فى المتوسط  ٨عرض متوسط كم و ٥٠٠وقد كون السد بحیرة كبیرة أمامھ تمتد لمسافة . فوق سطح البحر 
نحو أما سعة حوض التخزین فتبلغ .كم داخل حدود مصر ٣٠٠و  كم داخل حدود السودان٢٠٠عبر الحدود المصریة السودانیة بمسافة 

 احتیاطى للوقایة من ٣ملیار م ٣٧ الستیعاب الطمى الذى یتراكم أمام السد وخصص ٣ملیار م ٣٠خصص منھا  ٣ملیارم ١٦٤
یخص مصر منھا  ٣م ملیار ٨٤مقداره  ثابتا فیمثل السعة الفعلیة التى تضمن تصرفا سنویا ٣ملیار م ٩٧الفیضانات العالیة والباقي 

   ٣ملیار م ٥٥.٥
  ................................................................................................................... سد العاليمن فوائد ال -
  .............................................................................................................................. من سلبیاتھ -

  :القناطر و الترع  –) ب (  
  .لتقویة وتغذیة ترعة اإلبراھیمیة ١٩٠٢سنة :   قناطر أسیوط -١
  لتغذیة ترعتى أصفون والكالبیة  ١٩٠٨عام :  قناطر إسنا   - ٢
  لتغذیة ترعتى نجع حمادى الشرقیة والغربیة  :   قناطر نجع حمادى  -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ارسم خريطة للوجه البحري محددعلیھا أھم مشروعات الري

  .............................. .. -١المقوملت الطبیعیة للزراعة 
 ٣........................................  -٢- .....................................................  

  ........................ -٢........................... -١المقومات البشرية للزراعة 
٥.......................... ....... - ٤.......................   -٣ - ................................  

  في مصر الوسطى
   و العلیا

  ) الوجھ البحري(في الدلتا   في الفیوم 
  غرب الدلتا   وسط الدلتا   شرق الدلتا 

بین ترعة  المحیطمصرف 
اإلبراھیمیة وبحر یوسف  

حتى یصب فى الریاح 
  البحیري عند الخطاطبة 

 ةطامیشرق الفیوم مصرف  -
  ویصرف میاھھ في بحیرة قارون 

 الریانغرب الفیوم مصرف  -
  ویصب في وادي الریان 

بحر البقر  مصرف
وتنتھي  وفاقوس

  بحیرة المنزلة عند 

مصرف 
  الغربیة

ویصب في 
  بحیرة البرلس 

وإیتاي  أدكومصرف 
ویصب فى بحیرة  البارود
العموم مصرف  -أدكو  

  . ویصب في بحیرة مریوط 
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   وعات تطوير الريرمش
  
    في الوجه البحري - ) أ ( 
  

   :فى شرق الدلتا 
  ألف فدان ٤٠٠وتعمیقھا لرى مساحة جدیدة من األرض بلغت   توسیع ترعة اإلسماعیلیة   -١
  . ألف فدان  ١٩٠لزراعة  ترعة الصالحیة - ٢

  . ألف فدان شرق القناة  ١٢٥راعة زوتعمیقھا ل :  توسیع ترعة السویس -  ٣  
كم وتخرج ھذه الترعة  ٢٧بور سعید بمسافة من جنوب إلي الألف فدان شرق وغرب القناة و ٦٠٠الستزراع  :  شق ترعة السالم - ٤ 

ب المنزلة غرب قناة السویس ثم تسیر أسفل ألف فدان فى منطقة جنو ٢٠٠وتمتد شرقا لتروى  مستفیدة بسد فارسكور  من فرع دمیاط
  .ألف فدان ٤٠٠قناة السویس لري شرق القناة 

   :فى غرب الدلتا 
محطات ) ٥(ق الساحل الشمالى الغربى لمصر ویتطلب ذلك أنشاء التى تأخذ میاھھا من ترعة النوباریة لرى مناط شق ترعة النصر -

  . أكبر مشاریع الرى فى أفریقیا والشرق األوسطمتر وھو من  ٥٨أمتار تتدرج إلى منسوب  ٧لرفع المیاه من منسوب 
  
  :  فى مصر العلیا - ) ب ( 
 وفم اإلبراھیمیة أسیوطوقناطر  نجع حمادىوقناطر  سوھاجالجدیدة في  أخمیمتطویر وتقویةوصیانة القناطر القدیمة وھى قناطر  -١

  .دیروط وقناطر 
  . بدال من القدیمة  أسنا الجدیدةإنشاء قناطر  -٢
من میاه بحیرة ناصر شمال خور توشكي إلي الوادي الجدید  ٣ملیار م ٥.٥جنوب الوادي الجدید وتقوم بنقل  ترعة الشیخ زاید – ٣

    لزراعة أكثر من ملیون فدان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            
    )مصر العلیا ( مشروعات الري في الوجه القبلي                                                                                    

 ما ھي فوائد انشاء السد العالي

     .  وفرة المیاه لرى األراضى الزراعیة على مدار السنھ   -١  
  . تحویل الرى بالحیاض إلى الرى الدائم  -٢
  . ملیون فدان  ٧.٩ى إل ٥.٥استصالح وزیادة الرقعة الزراعیة من -٣
  . حمایة مصر من أخطار الجفاف بفضل المخزون المائى فى بحیرة السد -٤
التوسع فى زراعة األرز وقصب السكر وھى محاصیل تحتاج إلى -٥

  . كمیات كبیرة من المیاه لریھا 
   رةاالستفادة من كھرباء السد العالى فى الصناعة والنقل واألنا-٦

                                                                                                      
  انشاء السد العالي سلبیات ما ھي        

  
حرمان األراضي المصریة من الغرین او الطمى التى تترسب  -  ١   

 ن فى قاع بحیرة السد العالى أمام السد كل موسم مما سبب حرما
  .التربة من الخصوبة 

   فى الرى حیث یلزم مصاریف كثیرة  تدھور التربة بسبب اإلسراف -٢
تخلص النھر من حمولتھ أمام السد مما جعل میاھھ تزید من  -٣

قدرتھا على النحر أى نحت القاع والجوانب وبالتالى أثر على القناطر 
مما تطلب من الدولة صیانتھا بصورة دوریة والسدود والجسور 

  . وسنویة
رات فى القدرة اإلنتاجیھ لألراضي الزراعیة مما دعي حدوث تغی -٤

  .االھتمام ببحوث زیادة إنتاجیھ األرض من المحاصیل إلى
زیادة معدالت الملوحة فى التربة وزیادة نسبة المیاه الزائدة عن  -٥

الزراعة من ري  فى بعد التحول صعب تصریفھاالتي یحاجة التربة و
      الرى الدائم الحیاض الي
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   التركیب المحصولي لمصر في كل مراحل الزراعة 

  
  

  اھم المعادن 

    

  الصرف المغطى  الصرف المكشوف

عبارة عن قنوات مكشوفة 
یتم حفرھا لتصریف المیاه 

   الزائدة عن حاجة التربة 
بدء فى شق قنوات   -

الصرف فى مصر السفلي 
وفى مصر العلیا  ١٩٢٩عام 

  ١٩٣٨منذ عام 

سمنت أو البالستیك وھى مدفونة تحت األرض على أعماق معینھ وھى أنابیب من الفخار واأل  -
  . وبانحدار یسمح بجریان المیاه حتى تنتھى إلى مصرف مكشوف 

والصرف المغطى أحسن من المكشوف حیث یوفر الصرف المغطى فى مساحة األراضي ونحن فى 
تأوى إلیھا من  كذلك تقي الریف من النباتات الضارة وما یمكن أن. حاجة إلى كل شبر منھا 

  .حشرات 
  ومع بدایة األربعینات بدأ الصرف المغطى  -
أمتار جنوب ھذا الخط نظام الصرف  ٥یمكن التمییز بین نظامین یكاد یفصل بینھما خط كنتور  -

   المغطى وشمال ھذا الخط نطاق المصارف العریضة والطلمبات

  المرحلة الحالیة   المرحلة الحدیثة   القدیمة  المرحلة
 بالزراعة الحوضیةوھى مرحلة االرتباط 

التى تحولت إلى الرى الدائم فى عصر محمد 
المحاصیل على  وقبل الرى الدائم كانت 

ھى السائدة وھى المركب  الشتویھ
ویتكون من الحبوب  الفرعونيالمحصولى 

 الفولوالبقول مثل  القمح والشعیرمثل 
البصل والثوم /*ثم مجموعھ  والعدس

ومجموعھ المحاصیل البستانیة وأضاف 
العرب محصولین أساسیین ھما القصب 

  واألرز ولكن في حدود ضیقة

 الرى الدائموقد بدأت بعد تنفیذ مشروعات 
زراعة القطن فدخلت إلى مصرألول مرة 

ومع توفیر میاه الرى على  والذرة الشامیة
من زراعة مدار السنھ تمكنت مصر 

المحاصیل الصیفیة والمحاصیل النیلیة فى 
وبدأ المركب المحصولى . موسم النیل 

المصرى یتغیر مع زیادة الطلب على القطن 
ثم القص والذرة الشامیة ثم توسعت 

مصرمنذ أواسط القرن الحالي فى زراعة 
وقد زادت مساحتھ بعد بناء السد  األرز

  العالى 

 انیةبارتفاع الزیادة السكتأثرت 
سنویا التي شھدتھا مصر  مما أثر 

على توجیھ المركب المحصولى 
للزراعة فقد زاد الطلب المحلى على 

المحاصیل وزادت المنافسة بین 
 المحاصیل الغذائیة كالقمح واألرز

  .  والمحاصیل النقدیة مثل القطن
وبدأت الزراعة في مص االن تتحول 

من المحاصیل المعیشیة الى 
ریة لزیاة الربح و المحاصیل التجا

  العائد المادي منھا 

  أھم حقولھ   أھمیتھ   المعدن 
   الصناعات الثقیلةأساس  -  الحدید

متر  ١٢سمك طبقات الخام إلي   -
ویوجد في تكوینات عصر 

  اإلیوسین 
یتكون من خام اللیمونیت  - ٢

والھیماتیت وتصل نسبة الخام إلى 
  س% ٦٠

   البحریة بالصحراء الغربیةالواحات منطقة  -١
  .   منطقھ أسوان قرب النیلكما یوجد خام الحدید فى  -٢
سفاجة كذلك یوجد فى الصحراء الشرقیة وھو من نوع الماجنتیت بین  -٣

 ١٥٠ویوجد ھناك على شكل عروق یصل سمكھا إلى  ورأس بناسي
  % ٧٠ - % ٤٣سنتیمتر ونسبة الحدید فیھا بین 

  منطــقة أم بجمھ حیث یختلط  بالمنجنیزسیناء فى ویوجد الحدید وسط   -٤
  من الصخور الناریة  بالتكوینات أالركیةویرتبط خام الحدید فى مصر   -٥ 

الحدید یدخل في صناعة  -  المنجنیز 
في الصناعات یدخل  – والصلب

  . الكیماویة

  شرقي میناء عند أم بجمةیوجد جنوب غرب شبھ جزیرة سیناء   - ١
  %٩٠ -% ٨٠لى خلیج السویس ونسبة المنجنیز فیھا بین ع أبو زنیمة 

  جنوب شرق مصر جبل علبةكذلك توجد فى   - ٢
 السمادیدخل فى صناعة  – ١  الفوسفات 

 الطوب الحراريو الكیماویاتو
   ة المبیدات الحشریو ودبغ الجلود

یلعب دورا ھاما فى االقتصاد  -ب 
المصرى حیث یقدر االحتیاطي 

  .بلیون طن 
  : تكوینھ  – ٢ 

وقد تكونت طبقات الفوسفات فى 
  .األعلى  العصر الطباشیري

فى الصحراء الغربیة وجبل  فى الواحات الخارجة والداخلةیوجد الفوسفات 
وھو غنى جدا بالفوسفات ویجرى األن عملیة استخراجھ ونقلة  أبو طرطور

  . من أبو طرطور فى الصحراء الغربیة بمد خط السكة الحدید 
   . على ساحل البحر األحمر سفاجة والقصیرا یوجد فى كم  - ٢
  القرنھ والسباعیة و المحامیدوكذلك فى وادي النیل فى منطقھ  - ٣
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  الوقود الحفري
  

   
  

   خریطة الوقود الحفري في مصر                       

  
  
  
  
  
  
  
   خریطة المعادن في مصر     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   صناعة الحدید والصلبیدخل فحم الكوك في  -  الفحم 
  قریبة من السطح  وھذه الطبقات العصر الجوراويفي تكوینات ، وجبل مغارة فى سیناء عیون موسىفى منطقة  -
  أبو رواشو  الخطاطبةو وادي النطرونعلى أعماق متفاوتة فى كما یوجد   - ٣

   ومنطقة خلیج السویس ھى المنطقة الرئیسیةسنھ  ٨٠أكتشف فى خلیج السویس منذ .  أھم مصادر الطاقة فى مصر   البترول 
  : تكوینھ *
   العصر الطباشیريلصحراء الغربیة في طبقات في ا -                           المیوسینفي عصر  -
  :       أھم الحقول *
   أبو ردیس-  المطارمة -  بالعیم - عسل-  سدر:  فى شرق خلیج السویس  - ١
  .  كریم -ر شقی - بكر -غارب - ةلغردقا : غرب خلیج السویس - ٢
  .  بالعیم بحري -  األمل -  مرجان : )بحریة(وسط الخلیج   - ٣
  : البترول فى الصحراء الغربیة ، واھم الحقول كذلك یوجد  - ٤

  ، ویبشر الجزء الشمالى الغربى للصحراء الغربیة بوجود ثروة بترولیة ، وأم بركة أبو الغرادیقو الرزاقو العلمین
الغاز 

  الطبیعي 
  ،  لوسطانىوا وأبو ماضي أبو قیر -
  األملو دیقوأبو الغرا حقل مرجان: حقول البترول التى بھا غاز طبیعي  -  -
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  الصناعات الرئیسیة في مصر

   
  
  
  

  أھم مراكزھا  أھمیتھا  الصناعة  
  

الصناعات 
  الغذائیة

  )السكر ( 

زراعي وھى تنتشر بكثرة الرتباطھا باإلنتاج ال الصناعات فى مصرأھم  -
وخدمة السوق المحلى وتصدر الفائض إلى األسواق الخارجیة وخاصة 

  .العربیة 
  صناعة السكر: وقد تمكنت من منافسة الصناعات األجنبیة وتشمل  

أول مصنع للسكر فى  -
 ١٨١٨سنھ  ملوى

أبو قرقاص ونجع حمادى  -
 وأرمنت وادفو و قوص 

     اكبر المصانع: الحوامدیھ -
بنجر فى مصنع لسكر ال -

  الحامول بكفر الشیخ
  
  
  

صناعة الغزل 
  و النسیج 

ویساھم فى االقتصاد المصرى بالعمالت  -  أھم الصناعات المصریةمن  -
من المالبس  االستھالك المحلىوتلبیة   -  لتصدیرالصعبة من حصیلة ا

بذلك یستفاد من زراعة القطن مرتین  والمفروشات ومنافسة األسواق العالمیة
  . )تصنیعھ  –زراعة ( 
من حیث المصانع والعمال أو القیمة  الصناعات التحویلیةھى أكثر  -

  االقتصادیة 
  من حجم العمالة الصناعیة فى مصر  %٥٠وتشغل مصانع الغزل والنسیج  -

كفر الدوار  -  المحلة الكبرى
   حلوان - شبرا الخیمة -

وفى كفر الدوار وشبرا 
 الخیمة وحلوان 

 طنطا وشبین الكوم ومیت
غمر والزقازیق والمنصورة 

ودمیاط والفیوم وبنى سویف 
  وقنا 

صناعة تكریر 
  البترول 

ولذلك تقوم مصر  الثلثوتصدر مصر  مصر ثلثي إنتاجھا من البترولتستھلك 
   السوق المحليلسد متطلبات  بتكریر البترول واستخراج مشتقاتھ

  یعطى البترول المصرى فائضا من البنزین والمازوت -   

) مسطرد(القاھرةو یسالسو
) المكس( إلسكندریةوا
  أسیوطو طنطاو

  
 الصناعات  

  الكیماویة
  
  

  مثل األسمدة والزجاج والجلود والزیوت النباتیة والصودا الكاویة -
  

ل أبو زعبو شبرا الخیمة -
القاھرة (والجیزة  حلوانو

  واالسكندریة ).الكبرى
طنطا وكفر الزیات وطلخا  - 

  نوالسویس وأسیوط وأسوا
  
  
  

)  األسمدة (  

كان الستخدام األراضي الزراعیة وكثرة زراعة األرض فى مصر سببا فى 
 الخصوبةنھر النیل یعوض التربة بعناصر  إجھاد التربة المصریة وكان

   الطمي
السماد خاصة اصبحت التربة في حاجة إلي بناء السد العالى ولكن بعد  –

   ف التربةضعلتعویض  البلدي والكیماوي
ولكنھا غنیة  وسفاتاالزوت والففى عنصري  فقیرةوالتربة المصریة  -

  وسفاتیةمعظم األسمدة المصنعة آزوتیة وفبالبوتاسیوم ولذلك نجد أن 

  أبو زعبل
 أسوان
 طلخا 
 أبوقیر

 السویس
  

صناعة مواد 
  البناء

   )االسمنت( 

  لكبريالتوسع الھائل في الكتل العمرانیة في المدن ا -زادت اھمیتھا بسبب  
كثافة حجم االنشاءات في المنشآت ومرافق  –تحدیث البیوت الریفیة     –

نجحت  االسكان والمدن الجدیدة وبرا - التوسع في مشروعات  –الدولة     
  الخام مثل الحجر الجیري والطفلى زادت اھمیة االسمنت  بسبب توافر المواد 

 التبینو حلوانو طره 
 السویس وأسیوط 

ة فى المكس غرب اإلسكندری
 قرب الدخیلة 

  
الصناعات 
  الھندسیة 

 السیاراتالخفیف وصناعة  وسائل النقل عربات السكك الحدیدیةتصنیع  -
  وصناعة الجمالونات والكباري الموتوسیكالتو األتوبیساتو
التى یمكن أن نستوردھا من  العمالت الصعبةوفرت الصناعات الھندسیة   -

  ناعاتالخارج بعد أن توفرت  ھذه الص

خاصة  القاھرة الكبرىإقلیم 
  بحلوان حوفوادي فى 

  

الصناعات 
  الكھربیة 

وتصدر كمیات كبیرة لالسواق العربیة  االنتاج المحلياصبحت تكفي  -
  واالفریقیة

صناعة اللمبات والبطاریات الجافة والغساالت والدفایات والثالجات  مثل  -
  واجھزه الرادیو والتلیفزیون وأجھزة التكییف

 العاشر من رمضانمدینھ 
  إلسماعیلیةوا بنھاو

الصناعات 
  المیكانیكیة 

  بتقدم صناعة الحدید والصلب والصناعات الھندسیة والكھربائیة تأثرت -
  وصیانتھا الماكیناتو الروافعو المعداتوتشمل صناعة  -

  إلسكندریةوا لقاھرةا
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  مجاالت التنمیة االقتصادية في مصر 
  :كل من كیف يمكن تنمیة  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تنمیة مجال 
  الزراعة 

  

  :زیادة اإلنتاج الزراعي ) ١(
  ) .التوسع األفقى ( التوسع فى رقعھ األرض الزراعیة    -١
  مشروعات التخزین السنــوي   -٢
جنوب استصالح أراضى مثل مدیریة التحریر و  - ٤                    التخزین القرني بعد السد العالى وتوفیر  -٣

  ) . شرق الدلتا(والخطارة والقصبى والصالحیـــھ ) الدلتا-غرب(النوباریـة 
  مشروعات الوادى الجدید والساحل الشمالى الغربى وشمال سیناء وھى مشروعات ترتبط بمخزون المیاه أمام السد   -٥
   :تحسین اإلنتاج وتطویر أدواتھ ) ٢( 
  . بالتربة وحل مشكالت  الصرف واختیار أحسن الطرق إتباع أفضل أسالیب الزراعة من العنایة  ) أ

  . باسعار منخفضةتوفیر مستلزمات اإلنتاج من أسمدة ومبیدات وتقاوى  ) ب
  . المیكنة الزراعیة ومساعده الفالح على الحصول على اآلالت والماكینات بأسعار تعاونیة أو قروض )  ت
مصارف والترع وتطبیق نظم الصرف المغطى مشروعات الرى والصرف وصیانة ال االستمرار في ) ث

  . وترشید استخدام میاه الرى
  .تنظیم الدورة الزراعیة فى ظل تفتیت الملكیات الزراعیة وحمأیة األرض الزراعیة من أخطار البناء والتجریف )  ج
     - : تنویع اإلنتاج الزراعي) ٣(
  . المیة خطورة االعتماد على محصول واحد حیث تقلبات األسعار الع - أ

تنویع االقتصاد الزراعي وعمل توازن بین مجموعھ المحاصیل النقدیة أو التجاریة ومجموعھ المحاصیل  -ب
  .لذلك اصبع اإلقتصاد المصري ال یتأثر بتقلبات المحاصیل واسعارھا النقدیة

ل السودانى االعتماد على محاصیل مثل األرز والسمسم وقصب السكر والفوتنویع الحاصالت الزراعیة و - ح
  . والكتان والخضر والفاكھھ وھى محاصیل نقدیة وتدخل فى الصناعة المحلیة 

      :تسویق اإلنتاج الزراعي ) ٤(
  كانت الدولة تھتم بتسویق القطن فقط لكنھا األن تھتم بتسویق كل المنتجات الزراعیة تقریبا  - أ

  . ده على خفض التكلفة تشترى الدولة المنتجات بأسعار جیدة لتشجیع الفالح وتساع-ب
  .ھناك سیاسة طموحھ لتصدیر وتسویق القطن والبصل والبطاطس والخضر و الفاكھة -ج
  . والمنتجین الزراعة للتصدیر والفائدة للدولةتؤدى سیاسة التسویق الناجحة إلى تحسین اإلنتاج والتوسع فى  -د

 تنمیة   
الثروة 

  الحیوانیة

  . االھتمام بمشروعات التسمین ومنتجات األلبان  – ٢          توفیر العنایة البیطریة – ١ 
  .توفیر األعالف الخضراء والجافة للحیوانات طوال العام  – ٣
  .توفیر میاه الشرب النظیفة  -٥                  توفیر سالالت جیة عن طریق التھجین  – ٤
  توفیر سیارات متخصصة لنقل الحیوانات وتنظیف الحظائر – ٦

یة الثروة تنم
  السمكیة

٢..........................................             -١ - ..........................................................  
٤..........................................              -٣ - ........................................................  

تنمیة 
الثروة 

  التعدینیة 

  .تكثیف الجھود في البحث والتنقیب وتنمیة االنتاج في مناطق االنتاج الحالیة  -١
  .استخدام االسالیب العلمیة والتكنولوجیھ في البحث واالستخراج  – ٢
نشطت الشركات والمؤسسات البترولیة فى السنوات األخیرة فى أعمال التنقیب فى الصحارى لذلك  -٣

  ریة لزیادة اإلنتاج وزیادة الصادرات وتنمیھ الصناعةالمص
تنمیة 

  الصناعة 
  

  .توفیر الفرص المیسرة والحمایة الجمركیة  -١
  . من طرق وكھرباء ومیاه وصرف صحى ومدن جدیده  االساسیة تأسیس البنیة -٢
  منح مزایا للمؤسسات الصناعیة في المدن الجدیدة من اراضي وتسھیالت – ٣
بھدف تخفیف التركز الصناعي  أكتوبر والعامریة الجدیدة ٦ن صناعیة مثل العاشر من رمضان وإقامة مد-٤

  .  حول القاھرة واالسكندریة
دعم الدولة للصناعة حتى یمكن خفض العجز فى میزان المدفوعات وتحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة  -٥

  عن طریق الصناعة
تنمیة 

   السیاحة 
  . طق األثریة وصیانتھا ودعمھا بالمرافق والخدمات االھتمام بالمنا -١ 

  . الخاصة وتسویق الزیارات السیاحیة  الحكومیة و المؤسسات السیاحیة قدیم الدعم الماليت-٢
تشجیع االستثمار فى قطاع السیاحة سواء طلب األفواج السیاحیة أو بناء الفنادق أو القرى السیاحیة  -٣

  األسالیب العملیة فى تنمیة السیاحة  -٤مواكبھ التطور- واطئھا الغنیة خ مصر المعتدل وشواستثمار منا
ومعسكرات الشباب  والمؤتمرات تنویع أنشطة السیاحة مثل السیاحة العالجیة والمحمیات الطبیعیة-٥

مالیین  ٥تعمل الدولة على استمرار دعم قطاع السیاحة للوصول بعدد السائحین إلى  -٦  .والسیاحة الداخلیة 
  .  وكذلك زیادة نصیب مصر من السیاحة العالمیة التالى زیادة النقد األجنبى وتمویل عملیة التنمیة وب
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  :بم تفسر  -
  

  %٥٠تفادة من میاه الري التتعدي ال تزال االس - ١
  .منذ تخزیة المیاه حتي وصولھا للحقول  الفاقد فى شبكات الرى  - ١
  .مع عدم توافر الصیانة میاه كذلك اإلسراف الشدید فى استخدام ال  -٢ 

  إھمال الري اللیلي  – ٤. وانتشار النباتات والحشائش المائیة - ٣
  للدولةالسیاسة الزراعیة  - ٢

لمساحات المنـزرعة  بالمحاصیل علي التوزیع الجغرافي لوبصورة مباشرة علي تحدید المركب المحصولي وزارة الزراعة تشرف 
  :تتلخص السیاسة فيو
  من المساحة الزراعیة على األقل قمحا % ٥٠الفالحین بزراعة التزام - ١
  .المساحة الزراعیة قطنا %٣٠ال تزید  - ٢
  باقي المحاصیل  یكون لھ مطلق الحریة في إختیارثم   - ٣
د من لتأمین أقصي قدر من األمن الغذائي عن طریق إنتاجھ بدال من االستیرا تحرص الدولة على عدم المساس بمساحة القمح - ٤

  لسد الفجوة الغذائیة  الخارج
كما تحاول الدولة المحافظة على سمعھ القطن العالمیة خاصة طویل التیلة الذى احتكرت مصر زراعتھ فى األسواق العالمیة   - ٥

  .تحرص علي استمرار صناعة الغزل والنسیج
   فقدت مصر مكانتھا التاريخیة كإحدي صوامع القمح في العالم - ٣

  تخلي السكان عن الذرة الشامیة واالعتماد علي القمح  - ٢السكانیة     الزیادة – ١
  ارتفاع مستوي المعیشة  – ٤ھجرة السكان من الریف إلي المدن   – ٣

  اتجاه الدولة نحو تنويع اإلنتاج الزراعي - ٤
  . خطورة االعتماد على محصول واحد حیث تقلبات األسعار العالمیة  - أ

لذلك اصبع اإلقتصاد  اعي وعمل توازن بین مجموعھ المحاصیل النقدیة أو التجاریة ومجموعھ المحاصیل النقدیةتنویع االقتصاد الزر -ب
  .المصري ال یتأثر بتقلبات المحاصیل واسعارھا

 اتباع الدولة  سیاسة تسويق اإلنتاج الزراعي  - ٥
  . دیر والفائدة للدولة والمنتجینتؤدى سیاسة التسویق الناجحة إلى تحسین اإلنتاج والتوسع فى الزراعة للتص

  أھمیة الثروة الحیوانیة  - ٦
  . من الثروات الھامة إلى جانب الزراعة حیث أن الثروة الحیوانیة جزء أساسي ومكمل لإلنتاج الزراعي -١
  .یحتاج إلى االھتمام والعنایة من األفراد والحكومة وتطبیق األسس العلمیة الحدیثة -٢
  . ومي والناتج الزراعي تضیف إلى الدخل الق-٣
  .توفر المواد األولیة الالزمة للصناعة مثل صناعة الجلود والصناعات الغذائیة كاللحوم ومنتجات األلبان -٤
  .عضویةأسمدة ما توفره من تساعد على خصوبة األرض الزراعیة ب-٥
  .توفر مجاالت عمل للعمالة الزراعیة الفائضة -٦

  ي مصر محدودةلثروة الحیوانیة فال تزال ا - ٧
  .قلھ روؤس األموال لدى المزارعین -١
  .الزراعة تقلیدیة فى مصر فھى معایشة ولیست تجاریة -٢
  .استحواذ القطن على االھتمام كمحصول نقدي تجارى ھام-٣
  .االعتماد والتركیز على زراعة القمح كغلة معاشیھ ھامة على حساب زراعة البرسیم -٤
  . صرى وھى المكونات النباتیة للغذاء غالبة على المكونات الحیوانیة عادات الغذاء فى الریف الم-٥
كیلو جرام سنویا بینما البقره  ١٠٠٠ضعف إنتاجیھ الماشیة فى مصر من اللحوم واأللبان إذ یبلغ إنتاج البقرة المصریة من األلبان -٦

    كیلوجرام فى السنھ  ٤٥٠٠ - ٣٥٠٠بین ) الفریزیان ( الدنمركیة 
  مصرية بفترة االنفتاح االقتصادي الصناعة ال تأثرت - ٨

فأمتألت البالد بالسلع المستوردة مما أثر علي مثیلتھا من االنتاج   ١٩٨٥ - ٧٥تأثرت الصناعة المصریة باالنفتاح االقتصادي  -١
  .نتاج ومستلزمات الصناعة حظرت الدولة استیراد السلع التى لھا نظیر محلى واقتصر االستیراد على مقومات اإل -١ - :المحلي ولذلك 

  صناعیة  بدأت الصناعة المصریة تنتعش وتصدر للخارج فتطورت الصناعات الھندسیة والثقیلة وصدرت مصر سلعا-٢
  أھمیة الصناعات الغذائیة - ٩

سواق من أھم الصناعات فى مصر وھى تنتشر بكثرة الرتباطھا باإلنتاج الزراعي وخدمة السوق المحلى وتصدر الفائض إلى األ
  .الخارجیة وخاصة العربیة 

  یار مصنع الحومدية لتكرير السكراخت -١٠
   .قربھا من مناطق االستھالك الرئیسیة فى القاھرة والجیزة والدلتا   - ١
  سھولة نقل خام السكرالحلي والمستورد الیھا بالسكك الحدیدیة  – ٢
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  أھمیة صناعة الغزل والنسیج -١١
ریة ویساھم فى االقتصاد المصرى بالعمالت الصعبة من حصیلة التصدیر وتلبیة االستھالك المحلى من أھم الصناعات المص -   ١ 

  . )تصنیعھ  –زراعة ( بذلك یستفاد من زراعة القطن مرتین  المالبس والمفروشات ومنافسة األسواق العالمیة
  صادیة ھى أكثر الصناعات التحویلیة من حیث المصانع والعمال أو القیمة االقت -٢
كذلك توجد مصانع فى طنطا وشبین الكوم ومیت غمر . من حجم العمالة الصناعیة فى مصر % ٥٠وتشغل مصانع الغزل والنسیج  - ٣

  والزقازیق والمنصورة ودمیاط والفیوم وبنى سویف وقنا 
  لكیمائیة في جمیع مدن مصرمن المفید انتشار الصناعات ا -١٢

  مواد الضارة المتخلفة عنھا والتي یصعب التخلص نھا لو تركزت في منطقة صناعیة واحدة إلمكان وسھولة التخلص من ال – ١
  . إلسباب استراتیجیة والمساعدة علي تحقیق التوازن االقتصادي واالجتماعي بین جمیع محافظات مصر  – ٢

  في مصر أھمیة صناعة االسمدة  -١٣
نھر النیل یعوض التربة  رض فى مصر سببا فى إجھاد التربة المصریة وكانكان الستخدام األراضي الزراعیة وكثرة زراعة األ - ١

   بعناصر الخصوبة الطمي
  لتعویض ضغف التربة  السماد خاصة البلدي والكیماوياصبحت التربة في حاجة إلي بناء السد العالى ولكن بعد  – ٢
البوتاسیوم ولذلك نجد أن معظم األسمدة المصنعة آزوتیة ولكنھا غنیة ب وسفاتوالتربة المصریة فقیرة فى عنصري االزوت والف - ٣
  وسفاتیةوف

  عة االسمدة مستقبل مرموق في مصرلصنا -١٤
  :وصناعة االسمدة من الصناعات التي لھا مستقبل مرموق بسبب  –
  الطلب المحلي زیادة  -٢توافر المواد الخام االساسیة   – ١

  االخیرة زيادة الطلب علي مواد البناء في السنوات-١٥
  التوسع الھائل في الكتل العمرانیة في المدن الكبري – ١
التوسع في مشروعات االسكان والمدن  – ٤كثافة حجم االنشاءات في المنشآت ومرافق الدولة       – ٣تحدیث البیوت الریفیة    – ٢

  الجدیدة وبرامج اتنمیة  
  التنمیة الصناعیةاھتمام الدولة ب -١٦

  .صاد المصرى ودعمھ تنویع االقت -أ  
  .زیادة اإلنتاج الصناعي لمواجھھ الطلب المتزاید فى السوق المحلیة-ب
  .تحقیق اقتصاد متوازن عن طریق تقلیل الواردات وزیادة الصادرات - ح
  . ایجاد وخلق فرص عمل للسكان  -د 

  ھـ رفع مستوى معیشة السكان من األجور وعائدات النشاط الصناعي 
  بیون زيارة مصر في فصل الشتاءوريفضل اال  -١٧

السائحین خاصة فى الشتاء حیث الموسم السیاحي یتركز فى صعید مصر حیث معظم اآلثار  واآلثارمحبي تجذب السیاحة في مصر 
أثار البطالمة  ذلك یشاھدونكوالسائحون یتمتعون بماخ الصعید الدافئ شتاءا . الفرعونیة منتشرة على طول وادي النیل والصعید

  . لرمان فى اإلسكندریة وكذلك اآلثار اإلسالمیة فى القاھرة ورشید وا
  دخل مصر من السیاحة عرضة لإلھتزاز -١٨

  .أنھ یرتبط ارتباطا وثیقا بحالة االمن الدولي مثل الحروب أو التھدید بھا واالضطرابات الدولیة والداخلیة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أكمل مايأتى 
م الرى الدائم فى عھد محمد كان أول مشروع للرى بعد استخداو.. ......تبدأ مشروعات الرى فى مصر بمصدر رئیسى وھو        -١

  ............................ على  بناء
وسط  .............الریاح ، شرق الدلتا  ...............وھى الریاح  الخیریة  شقت ثالث ترع رئیسیة تأخذ میاھھا من أمام القناطر -   ٢

  .غرب الدلتا  ..............الریاح و، الدلتا 
  .١٩٠٢سنة  ............بدرجة أكبر بعد إقامھ خزان  النیل بمصر میاه نھر أستكمل التحكم فى -٣
   ٣ملیار م.........كما تبلغ السعة الفعلیة لھا  ٣ملیار م ..............تبلغ السعة التخزینیة لبحیرة ناصر  -٤
   الجدیدة بدال من القدیمة .........ناطر دیدة فى سوھاج وقالج......... قناطر الرى  فى مصر العلیا إنشاء تطویر من مشروعات -٥
من القرن   ........ومع بدایة ١٩٣٨منذ عام   .......وفى  الوجھ  ١٩٢٩عام   ............بدء فى شق قنوات الصرف فى  الوجھ -٦

  . بدأ الصرف المغطى  الماضي
  .......................نخفض و جزء إلى م ..............یصرف منخفض الفیوم میاھھ الزائدة فى بحیرة   -٧
 .................بارتفاع  فى المرحلة الحالیة   تأثرو المتاحة ..............كمیة تبعا ل تحدد أنواع محاصیل المركب المحصولى ی -٨

       ..............المحاصیل الطلب المحلى على ة ادیوز  سنویا 
  

  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین
  ).اإلبراھیمیة    - أصفون  –نجع حمادى  –الكالبیة........( تعد أكبر مشروع رى فى الوجھ القبلى  ترعة   -١
  ) . النوباریة    –النعنانیة  -المحمودیة -االسماعیلیة...( من أھم مشروعات الرى فى وسط الدلتا ترعة - ٢-
  ) .البوھیة    –النعنانیة  -النوباریة - لیةاالسماعی...( من أھم مشروعات الرى فى غرب الدلتا ترعة -٣
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  ) .النوباریة    –النعنانیة  -المحمودیة - االسماعیلیة(              ...من أھم مشروعات الرى فى شرق الدلتا ترعة -٤
  ).     ٧  -  ٦ -   ٥  -  ٤( م ...خط الكنتور الذى بفصل بین الصرف المغطى والمكشوف ھو خط كنتور  -٥
  )بحر البقر -الغربیة الرئیسي –طامیة (            ..............                     رف وسط الدلتا مصرف من مصا -٦
  )بحر البقر -الغربیة الرئیسي –طامیة (                ..............                  من مصارف شرق الدلتا مصرف  -٧
  )بحر البقر     -العموم      –طامیة    (               ..                   ............من مصارف غرب الدلتا مصرف  -٨
  )بحر البقر  -الغربیة الرئیسي –الوادي (               ..............               من مصارف الفیوم  الدلتا مصرف  -٩

  ).المحیط  - الغربیة الرئیسي –حادوس (             .....یعتمد الصرف  فى مصر الوسطى والعلیا على مصرف  -١٠
  ) .النیلي   –الصیفي  –الشتوي (            ........أحد المواسم الزراعیة قلت أھمیتھ بعد إنشاء السد العالي  -١١
  

  :أمام ما يناسبھا من العبار ات مع ذكر السبب)  × ( أو عالمة  ) √ ( اكتب  عالمة 
  (  .............) .االقتصاد المصرى                                      اتجاه الدولة إلى تنویع مصادر -١
  .                                        (...............).نصیب الصناعة من الناتج المحلى كبیر          -٢
  ( ..............).          .  ظلت الزراعة المصریة فترات طویلة  مصدرا  ھاما للنقد األجنبى       -٣
  (................) .                           ةل معاشییصایمكن أن تتحول محاصیل نقدیة إلى مح   -٤

  :بم تفسر 
  .اختالف الھدف من إنشاء قناطر زفتى عن قناطر أدفینا       -١
  . ى إنشاء قناطر إسنا ونجع حمادى وأسیوط على نھر النیل فى الوجھ القبل   -٢
  .اھتمام مصر بتطویر مشروعات الرى شرق الدلتا   -٣
  .فقط رغم مجھودات الدولة %  ٥٠الیتعدى االستفادة من میاه الرى فى مصر سوى    -٤
  .أھمیة القطن المصري في نوعیتھ ولیس  في كمیتھ  -٥
ـ "  الدائممنذ تحويل الرى إلى الرى  تحرص الدولة أن تولى اھتماما  كبیرا للزراعة المصرية "

   :فى ضوء العبارة أجب 
  . المقومات الطبیعیة لإلنتاج الزراعى   :  اذكر ) ١( 
   . وسائل تنویع مصادر  االقتصاد المصرى    :   وضح   )٢(
  والمساحة المحصولیة  ، المساحة الفعلیة لألرض الزراعیة :   وازن بین ) ٣( 
  ة البیانات القناطر والسدود  على نھر النیل وفرعیھ فى مصر     على خریطة مصر الصماء بین مع الرسم  وكتاب) ٤(
  . اھتمام الدولة بالزراعة فى مصر     ) أ:  ما  الدلیل على )٥(
  .المقومات البشریة  لإلنتاج الزراعى فى مصر    : اشرح ) ٦(

النیل وفروعه اتجھت الدولة نحو التحكم فى میاه نھر النیل  بإقامة القناطر والسدود على نھر "  
  :ـ فى ضوء العبارة أجب ". و حفر ترع  توصل المیاه إلى الحقول   

      التخزین القرنى   –التخزین الموسمى  –القناطر –السدود : ما المقصود  -١
الفرق بین خصائص    ما - ٤.لحمایة میاه نھر النیل    :   أذكر مقترحاتك  -٣.    الزحف العمرانى على الرقعة الزراعیة    : ما نتائج -٢

  .      ونظام الرى الدائم   ، نظام الرى الحوضى :   
  .على خریطة مصر الصماء بین مع الرسم  وكتابة البیانات  أھم  مشروعات الرى  فى الوجھ البحرى -٥

فى " .    ال بديل عن التنمیة الشاملة فى التعلیم ورفع مستوى المعیشة والعمل واإلنتاج    "   
  .فى مصر وعوامل تحقیقھا  مجاالت التنمیة الزراعیة  ما   -١:     لعبارة وضحضوء ا

 :زراعة القمح وزراعة القطن وزراعة األرز من حیث :  قارن بین  
   )       أھمیتھ االقتصادیة   -التوزیع اإلقلیمي –مدى كفایتھ  –الموسم الزراعي   -شروط الزراعة   ( 

 .انتاج مصر من القمح وتغطیة االستھالك المحلى منھ    لزیادة :  اذكر مقترحاتك   
 .اعتمدت مصر على مصدر واحد الستیراد احتیاجاتھا من القمح:  ماذا یحدث إذا   

  .    على خریطة مصر الصماء بین مع الرسم  وكتابة البیانات  أھم  مشروعات الرى  فى الوجھ القبلى  -٥
فى ضوء " .    ة تغیرت فیھا أسالیب الرى وامكاناته    مرت نظم الرى فى مصر بمراحل مختلف" 

  :العبارة أجب 
  .    ما السیاسة الزراعیة والمركب المحصولى فى مصر   -١
  .المصارف المكشوفة والمصارف المغطاة فى مصر:   قارن بین   -٢
  تواجھ الدولة اختیارا صعبا بین زراعة القطن أو القمح ؟: م تفسر ب  -٣
  .    )  م ١٥٠(   عن میاه بحیرة ناصر أمام السد العالي  نسوب مانخفض : دث إذا ماذا یح -٤
  .     على خریطة مصر الصماء بین مع الرسم  وكتابة البیانات  أھم مصارف الدلتا        -٥

  :ما النتائج المترتبة على 
 شق ترعة السالم  -٢.           بناء السد العالى من فوائد وسلبیات 

 تطویر ترعة السویس  -٤ر وتوسیع ترعة االسماعیلیة                  تطوی
  التوسع فى المصارف المغطاة - ٦التوسع فى  إنشاء المصارف المكشوفة              -٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   أجب عن الخرائط االتیة
  
  
  
  )الواحات البحریة ( منطقة انتاج حدید  -١
  )٣(  ) أم بجمة ( منطقة انتاج منجنیز  -٢
  ) جبل المغارة (  منطقة انتاج فحم  -٣
                 )جبل علبة (  منطقة انتاج منجنیز -٤
  )١(  )٢(  )أبو طرطور (  منطقة انتاج فوسفات  -٥

   :حدد على الخريطة
  
  اھم حقول البتترول  -
  اھم حقول الغاز الطبیعي  -

  )٥(  
    

  
  

                                                                                    
        )٤ (  

  
  
  
  

  : ى الخريطة حدد عل
  : أھم مشروعات الري في كل من

  جنوب ثنیة قنا  -١
  شمال ثنیة قنا  -٢
  في الوجھ البحري  -٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
  
  

  مع أطیب أمنیاتي بالتفوق و النجاح
  مصطفى دكروني/ أ 

**************  
  
 
 


