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 (اٌفًٖ األٚي)
 (ًـــ١ـٕـاٌ ٛٗـــؽ)

 :ا١ًٌٕ ٛٗؽـ لـل٠ـؾـر*
  البارزة الكبرى الجغرافية الظاىرة يعد إذ االستواء خط شمال أفريقية قارة من الشرقي النصف في النيل نير يقع
  : اٌزب١ٌخ ثبخلٖبئٔ ٠ز١ّي  اٌنٞ ٚ

 من يبدأ و كم 6676 طولو و العالم أنيار أطول -1
 .(دمياط) شماالً  مصبو حتى اً جنوب كاجيرا نير
 31,36 إلى جنوباً  3 ,3 6من النيل نير يمتد -2

 وال عرضية دائرة 35 حوالي فى يمتد بذلك وىو شماالً 
 من العدد ليذا اختراقو في النيل نير يشبو آخر نير يوجد
 :بذلك وىو العرض دوائر

 : اٌزب١ٌخادلٕبف١خ األلب١ٌُ فٝ ديزل* 
 في االستوائي المناخ حيث ةاالستوائي المنطقة  -(أ)

 . االستوائية البحيرات ىضبة
  المناخ شبو االستوائي في أعالي النيل . -(ب)
 .الحبشة ىضبة في الموسمي شبو المناخ  -(جـ)
 المطر حيث" السوداني" الموسمي المدارى المناخ  -(د)

 .شتاءً  والجفاف الصيفي
 .ومصر السودان شمال في الصحراوي المناخ  -(ىـ)
 .المتوسط البحر شبو المناخ  -(و) 
   :  ثنٌه ٚ٘ٛ*
 المعتدل  اإلقميم و المدارى أفريقيا قمب بين ما يصل -1

 .المتوسط البحر حيث
 بالد وبين بدائية حضارة ذات أقطار بين ما يصل -2

عمي طول  تختمف كما حضارة العالم مقدمة في كانت
  ناتوالديا والسالالت والمغات  الميجات مجري النير

 ؟ثبٍزّواه اٌّْبي ٔبؽ١خ عو٠بٔٗ يف ا١ًٌٕ ٔٙو ٠ٍزيَ:(مب رفَو)
 . واحد طول خط إال فصميماي ال اآلخر شمال منيا كل قعي ايفكتور  من ومخرجو اطيدم عند مصبو-1
 .شماالً  اتجينا كمما وتقل الجنوب في ترتفع والتي ليالن نير يايعم جرىي التي األرض انحدار عةيطب-2
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  ؟األكٔٝ ؽٛٙٗ يف ١ِب٘ٗ لٍخ ؽ١ش ِٓ اٌؼبمل أٔٙبه ثبلٟ ػٓ ا١ًٌٕ ٔٙو خيزٍف  -مب رفَو:*
 :ثَجت ٚمٌه

 .شماالً  اتجينا كمما مياىو تقل لذ بالمياه يمده عطبرة بعد رافد يوجد ال -1 
 داديز  لذلك األمطار نادرة الحرارة مرتفعة صحراوية منطقة في كبيرة لمسافة عطبرة بعد النيل نير يجرى -2

 . والتسرب بالبخر مياىو من الفاقد
  ؟رلواٖ رى٠ٛٓ ٝج١ؼخ ؽ١ش ِٓ اٌؼبمل أٔٙبه ثبلٟ ِٓ غريٖ ػٓ ا١ًٌٕ ٔٙو خيزٍف  -: (مب رفَو)
 :بسبب وذلك والعكس الشيخوخة صفات توجد شبابو مراحل بين  من أنو نجد حيث*
 .واحدا نيراً  مكونو ببعض بعضيا اتصمت ثم  منفصمة أنيارك بل واحد كنير لم يتكون النيل نير ألن -أ
 . مختمفة عصور فى بل واحد عصر فى يتكون لم   -ب
  ذات القديمة األحواض بين ربطت التكوين حديثة حمقات تعتبرو  والشالالت والخوانق الجنادل ظيور -جـ

 .الناضجة األنيار      
  اجل١ِٛٛهفٌٛٛع١خ اٌؼٛاًِ أوضو األٔٙبه رؼزرب -: (مب رفَو)

 
 ؟ األهٗ ٍٞؼ رْى١ً فٝ إٍٙبِب

 :األرضية القشرة سطح فوق الجارية المياه أنواع لكل الرئيسي المصدر األمطار مياه تعدحيث 
 : وبْ ٍجت يف ممب*
 .والمستنقعات البحيرات فتكونت بالمياه المنخفضات ءامتأل -1
 .األرض سطح عمى مكان كل فى أثرىا ظيور -2
 .محددة مجاري   في األمطار مياه تجمع ألنيا الجارية المياه من األنيار تعتبر -3
 

 ا١ًٌٕ ؽٛٗ حتل٠ل                             
 

 

  : ؽٛٗ إٌٙو ٘ٛ*
أيضًا و  إليو أمطاره مياه تنصرف بحيث واديو نحو تنحدر التيو  وروافده النير فييا يجرى التي األراضي جميع
 حتى الطبيعية حدوده تضميا التى ليماقاأل جميع يضم
 متجياً  العام انحدارىا مادام المطر من خالية كانت لوو 

 .مجراه نحو
 يعادل بما 2كم مميون 2.9 النيل حوض مساحة تبمغو 

  .أفريقيا قارة مساحة من% 16
 ( 

 
 -: ادلبئٟ أٚ اٌٞج١ؼٟ اٌزؾل٠ل: ( أٚل

 المنخفضة األرض ىو:بأنو  احل٠ٗٛؼوف 
 نبجاال جميع من المرتفعات بيا  تحيط التى المنسوب
 النيرية األحواض بين التعريف ىذا ويخمط

 . والمنخفضات
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 -:اٌفوق ثني األؽٛاٗ ٚادلٕقفٚبد*

  ا١ًٌٕ حلٛٗ اٌؼبَ اٌزؼو٠ف ِٚٓ*
 
 -:رٚبه١َ٠ب

 ىابطة المرتفعات سفوح عمى تنحدر المنخفضة باألراضي المحيطة المرتفعات عمى الساقطة األمطار أن نجد
 .الى تنصرف حيث المنخفض أو الحوض قاع إلى
 -٠ف:: إفزالف األٔٙبه ِٓ ؽ١ش اٌزٖو (كًٌ عغواف١ب*) 
 .النيل نير مثل محيط أو البحر إلى تنتيي التى األنيار وىى : فبهعٟ رٖو٠ف ماأٔٙبه  -1
 :  فى تصب التى األنيار وىى : كافٍٟ رٖو٠ف ماأٔٙبه  -2
        .بحر قزوين الذى يصب فىنير الفولجا و  الميت البحر فى يصب الذي األردن نير مثل:  ِغٍك حبو  - أ
 . تشاد بحيرة فى تصب التى األنيار مثل: حبريح -ب
   بعد تزرع فيضية دلتا شكل فى النير مخرج عند األرض سطح عمى المياه تنساب حيث: أفٛاه -ـج

 . بالسودان القاش خور دلتا مثل جفافيا
 -:ٌٕٙو ا١ًٌٕ اٌمٞبع اٌٞٛىل*

 أقو حزٚ(  اىَْجغ)  إسرفبع أقصٚ ٍِ ٝجذأ ٍْحْٚ ػِ ػجبسح-1

 اىَصت ٕٗ٘ ٍْس٘ة

 عدة بل واحدا حوضاً  النيل لنير الطولي القطاع يمثل ال -2
         في مجرى كبير تكثر بو الشالالت والجنادل. متداخمة أحواض

 

 -:ٌٕٙو ا١ًٌٕ اٌؼوٟٙ اٌمٞبع*

  الجوانب أحد ارتفاع من بدأي منحنى عن عبارة-1
 أخرى مرة ايجيتدر  رتفعي ثم النير قاع إلى نحدريو 

 .اآلخر الجانب فى ارتفاع أقصى إلى صلي حتى
  اتساعو ختمفيو  الوادي الجانبي االنحدار سمىي-2

 األماكن بعض فى تسعي و النير مجرى طول عمى
 .اآلخر الجانب فى قيضيو 
 

 ادلٕقفٚبد األؽٛاٗ
 .زللك ّىً ٌٗ ١ٌٌ V - Uؽوف ّىً ػٍٝ زللك ّىً ٌٗ

 ذلب أٔٙبه رىْٛ ػ١ٍٗ اٌَبلٞخ األِٞبه
 . ِٖت ذلب ٚ ِٕجغ

 َِزٕمؼبد رىْٛ ػ١ٍٗ اٌَبلٞخ األِٞبه
 .ِٖت ٚل ِٕجغ ذلب ١ٌٌ

 .كافٍٟ رٖو٠فٗ فبهعٟ رٖو٠فٗ
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 - : ادل١بٖ رم١َُ فٜ*
 .متجاورين حوضين بين أو متجاورين نيرين نظامين بين تفصل التى المنسوب المرتفعة األرض ىو

 ك رم١َُ ادل١بح يف حتل٠ل ؽٛٗ ا١ًٌٕ؟أ١ّ٘خ ِٕبٝ)مب رفَو( :
 نيوب نويب وتفصل ليالن حوض تحدد التي عييالطب األساس-1

  األخرى األنيار أحواض
 شكل عمي اهيالم ميتقس خط مرتفعات عمي األمطار سقوط-2

 المجري إلي تصل حتى ةيالجبم الكتمة انحدار مع تتمشي مجاري
 .بالعام
 ميتقس خطوط ديبتحد رتبطي ايومائ ايعيطب ليالن حوض ديتحد-3
 .اهيالم

 

 -:ا١ًٌٕ حلٛٗ اٌٞج١ؼ١خ احللٚك*

 -احللٚك ادلبئ١خ:(:أٚل )
 مرتفعة تالل أو جبالتكون  عادة وىى النير مجرى من قريبة أو بعيدة تكون وقد الحوض أطراف عند توجد
 األنيار وأحواض النيل حوض بين تفصل

 .لو المجاورة
 - : ا١ًٌٕ ؽٛٗ ؽلٚك*
  -:اٌْول١خ لٚكاحل. 1

 ممتزمة فيكتوريا بحيرة جنوب من تبدأ  -أ
 من كل في الشرقي لألخدود الغربية بالحافة
 . تنزانيا و كينيا
 بحيرة شرق كبير قوس شكل تأخذ  -ب

 تتجو و  كينيا و أوغندا بين فاصمة فيكتوريا
 من األكبر الجزء تضمو  الشرقي لمشمال
 لغربيا الشمال نحو تتجو ثم  الحبشة ىضبة
 في الشرقي لألخدود الغربية بالحافة ممتزمة

 . مصر -السودان -اريتريا من كل
 نحو السويس خميج رأس عند تتجو  -جـ

 جزيرة شبو شمال لتضم الشمال ثم الشرق
 . النيل إلى سيناء

 .النيل إلى تنصرف ال مياىو ألن النيل حوض حدود عن السودان شرق في بركة خور منطقة تخرج  -د
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 -: اٌغوث١خ احللٚك -2

 قمم تتبعل الغربي األخدود تجتاز ثم كاجيرا لنير العميا المنابع مع فيكتوريا بحيرة غرب جنوب من تبدأ - أ
  الكونغو حوض في( و١فٛ) بحيرة في لتصب الجنوب نحو مائية مجار منيا تنحدر التي (ِٛفّجريٚ) جبال
  ألبرتلبحيرة  الشمالية النياية حتى الغربي لألخدود لغربيةا الحافة مع الشرقي الشمال إلى الحدود تتجو -  ب
  (الغزال بحر العرب بحر( شرقاً  النيل روافد بين المياه تقسيم خطوط عبر الغرب إلى شماالً  الحدود تنحرف -ج
  . الكونغو روافد بين -د
  .وبحر العرب (ّبهٞيدور مع المرتفعات بين نير) -ىـ
 .في السودان الغربي ليقترب من النيل عند ثنية النيل النوبي يتجو نحو الشمال الشرقي -و
 .يسير شماال الي الشرق عند منطقة الواحات المصرية -ز
 ._ يسير شماال في خط شبو مستقيم ليضم منخفض الفيوم حتي غرب اإلسكندريةر

 -)صب١ٔب( : احللٚك ا١ٌَب١ٍخ :

 السودان – مصر) ىي دول عدة فى ليالنيجرى نير -1
 رواندا -. أوغندة -. الحبشة - السودان جنوب –
(  ايتر يار  -.ريزئ ا -. ايزن ا تن -. اينيك -. بورندى -

 بالمغة اإلخاء ومعناىا األندوجو مجموعة دول وىي
 من جزءاً  ان نجد عييالطب ديالتحد من ولكن ةيالسواحم
 . منو خرجي الدول ىذه مساحة

 -:ً*اخلو٠ٞزبْ ادلبئ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٌٕٙو ا١ٌٕ

  ّح٘ اىْٞو ح٘ض فٚ  رشزشك اىزٜ اىذٗه ٍسبحخ رجيغ*

 اىْٞو ح٘ض ٍسبحخ ٍِ أمجش ٕٜٗ(  2مٌ.  ٍيُٞ٘ 8.8) 

رارٔ ٗرجشص ٕزٓ اىظبٕشح (  2مٌٍيُٞ٘ . 2.2)  ٝجيغ ٗاىزٜ

 . فٚ

 - : الٍزٛائ١خ ادلٕبثغ*
 - رٕيا١ٔب) وىى فكتوريا بحيرة فى دول ثالث يشترك

 . (و١ٕ١ب – أٚغٕلح
 -: األفلٚك٠خ الٍزٛائ١خ غادلٕبث -2
دوارد ألبرت بحيرات وتشمل *  وىى سمميكى ونير وا 

 – هٚألا -ىائري – أٚغٕلح) بين مشتركة
 .(ثٛهٔلٜ

 -: ا١ٌٖف١خ ادلٕبثغ -3
 وأجزاء العميا المجارى تشقيا واحدة سياسة سيطرة تحت كاممة تقع بأنيا تتميز - الحبشة فى" الموسمية"  

 . الصيفية النيل وافدلر  الوسطي المجارى من
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  -: اٌغوثٟ اٌمٞبع -4
 .تشاد إلى الجنوب نحو األودية بعض تنحدر ومنو مرة جبل عند بالسودان دارفور في المائي الفاصل يقع
 -ِٕظّخ اإلٔلٚعٛ:*
 اىويم في مشتركو مصالح وليا ليالن بحوض ترتبط والتي ليالن نير عمي المطمة لمدول مييإقم تجمع ىي

 -:  دلٖو الٔلٚعٛ كٚي أ١ّ٘خ)مب رفَو( :

 .المياه من%  84 إثيوبيا من مصر  إلى يصل -1
دوارد ألبرت بحيرتي نصف وليا النيل مخرج تمثل أوغندة -2  .وا 
 .فكتوريا بحيرة فى أوغندة مع تشتركان وتنزانيا كينيا -3
 .ألبرت بحيرة فى أوغندة مع تشترك زائير -4
 .كاجيرا نير فى يتحكمان وبورندى رواندا -5
 .اضيياأر  فى وروافده النيل من جزء يجرى السودان -6
 اىل األرٟ: ٚديىٓ رور١ت اٌلٚي ؽَت ِلٞ اػزّبك٘ب ػٍٟ ٔٙو ا١ًٌٕ *
 المقدمة مصر ثم السودان وجنوب السودان ثم أوغنده  -1 
تنزانيا أو عتمادىا عمي نير النيل محدود وتوجيييا نحو المحيط اليندي مثل كينيا و فإأما باقي الدول -2

 .المحيط األطمنطي مثل زائير "الكنغو"
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 (أٍئٍخ ػٍٟ اٌفًٖ األٚي) 
 
 :أوًّ اجلًّ ا٢ر١خ ثىٍّبد ِٕبٍجخ:(اٌَؤاي األٚي)

 نير النيل .........كم ويبدأ من نير .........جنوبا حتي مصبة شماال عند مدينة....... يبمغ طول .1

 ر العالم حيث تقل المياة في حوضو...............يختمف نير النيل عن باقى انيا .2

 تبمغ مساحة حوض النيل نحو.........وىو مايعادل........من مساحة قارة افريقيا. .3

 تشترك دول متعددة في حوض النيل وتبمغ مساحة ىذه الدول نحو............ .4

 ..،...............تشترك ثالث دول في بحيرة فكتوريا وىذه الدول ىي...........،......... .5

 
 ػوف وال ِٓ ا٢رٝ::  (اٌَؤاي اٌضبٟٔ)

 مفيوم األندوجو  .                     .1

 حوض النير. .2

 خط تقسيم المياة. .3

 القطاع العرضي لمنير. .4

 القطاع الطولي لمنير. .5

 
 : مبب رفَو وال ممب ٠أرٝ: (اٌَؤاي اٌضبٌش)

 إختالف نير النيل عن بقية أنيار العالم ؟ .1

 ر أكثر العوامل الجيومورفولوجية إسياما في تشكيل سطح األرض؟تعد األنيا .2

 إختالف القطاع الطولى لنير النيل عن أى نير آخر؟ .3

 أىمية أثيوبيا لمصر؟ .4

 يقع منخفض الفيوم داخل حوض النيل بينما تخرج وحات مصر الغربية؟ .5

 
 لبهْ ثني وال ممب ٠أرٝ:: (اٌَؤاي اٌواثغ)

 لنيرالنيل.القطاع الطولي والقطاع العرضى  .1

 األحواض والمنخفضات. .2

 التحديد الطبيعى والتحديد السياسى لنير النيل. .3

 نير النيل وأنيار العالم. .4

 التصريف الداخمى والتصريف الخارجى لمياة األنيار. .5
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 : ِب إٌزبئظ ادلرترجخ ػٍٟ: (اٌَؤاي اخلبٌِ)

 دائرة عرضية. 35يقطع نير النيل نحو  .1

 .نير النيل أطول أنيار العالم .2

 
( أِبَ اٌظب٘واد اٌزٟ رمغ كافً  √ٙغ ػالِخ ) : (اٌَؤاي اٌَبكً)

( أِبَ اٌظب٘واد اٌزٟ رمغ فبهط ؽٛٗ  X ؽٛٗ ا١ًٌٕ ٚػالِخ)
 :ا١ًٌٕ يف وال ممب ٠أرٝ

 
 X √ اٌظب٘وح

 عٕٛة ّوق ٘ٚجخ احلجْخ. .1

 ِٕقف٘ اٌمٞبهح. .2

 ِورفؼبد كاهفٛه. .3

 ِٕقف٘ اٌف١َٛ .4

 ذيبي ١ٍٕبء. .5

 فٛه اٌربوخ. .6

 فٛه اٌمبُ. .7

 حلبفخ اٌْول١خ ٌألفلٚك اٌْولٝ.ا .8

 احلبفخ اٌْول١خٌألفلٚك اٌغوثٝ. .9

 ٍٜٚ ٚعٕٛة ١ٍٕبء.-11
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 اٌفًٖ اٌضبٟٔ() 
 (إٌٙو جملوٜ ػبَ ٕٚٚف ا١ًٌٕ ؽٛٗ رٚبه٠ٌ)

 -: ا١ًٌٕ ؽٛٗ فٖبئٔ*

 خط وفى جنوبي شمالي محور فى كاجيرا نير من بدايتو أن باعتبار كم 6676 النيل نير طول يبمغ -1
 خط إال يفصميما ال اآلخر شمال يقع منيا كل دمياط عند ومصبو فيكتوريا بحيرة من مخرجو أن حيث ستقيمم

 .واحد طول
 المدارى أفريقيا قمب بين ما يصل حيث(  عرضية ْ  35 فى)  شماالً   31.36 إلى جنوباً  3.36 من يمتد -2

  .خيةمنا أقاليم ستة حوالي يخترق حيث المعتدل المتوسط والبحر الحار
 .األدنى حوضو فى النيل مياه قمة -3
 وىي: صائصيابخ المعروفة الثالثة األقسام إلى مجراه تقسيم حيث من العالم أنيار سائر عن يختمف -4
 -:"ْجبةاٌ  يف ِوؽٍخ ٠ٚىْٛ ادلٕجغ :األػٍٝ احلٛٗ:(أٚل(

  .المجري وعميق ضيق -1
 .الجريان سريع -2
  .االنحدار شديد -3

 .الشالالت و الجنادل بو تكثر -4
 .مرتفعة جوانبو -5
    .لممالحة صالح غير -6
 -:  ٕٚظيف ِوؽٍخاٌ ٠ٚىْٛ األٍٜٚ :احلٛٗ:(صب١ٔب) 

 . المجرى اتساع -1
 . الجريان بطيء -2
 .االنحدار قميل -3
 .الشالالت و الجنادل من يخمو -4
 .منخفضة جوانبو -5
 .لممالحة صالح -6
 -:١ْقٛفخاٌ يف ِوؽٍخ ٠ٚىْٛ :( ٖتادل)  األكٔٝ احلٛٗ: (صبٌضب)

   .المجرى اتساع-1

 .تعاريجو كثرة-2
   .التيار بطئ-3

 .االنحدار قميل-4
  .الراكدة البحيرة يشبو-5

 الفيضية السيول تكوين-6
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 -:٘ٛ اٌمبػلح ٘نٖ ػٓ ٔٙو ا١ًٌٕ فوٚط ٍٚجت*

 ػيٚ ٍْٖب مو نُ٘ر قذ ٍْٔ صء ا أج أُ ثو ؛ ٍصجٔ إىٚ سٓ ا ٍح ٍِ ٗاحذ مْٖش رط٘سٓ ػذً-1

  حذٓ

 . ٗاحذا ّٖشا ٗمّ٘ذ ثجؼط ثؼعٖبضاء األخ ارصيذ أُ رىل ثؼذ حذس ثٌ-2

 ٍظبٕش رجذٗ َْبٞث األػيٚ ح٘ظٔ فٚ صئٔ ا أج ثؼط ػيٚ خ٘خخٞاىش ٍظبٕش رجذٗ ىزىل -3

 .األدّٚ ح٘ظٔ فٚ أخشٙ ٍ٘اظغ ػيٚ اىشجبة
 ٕٚٚف اٌزٚبه٠ٌ ؽ١ش ِٓ اٌزب١ٌخ األلَبَ إىل ٚؽٛٙٗ ا١ًٌٕ رلوٜ رم١َُ ديىٓ*

 -:اجملوٜ

  (.االستوائية البحيرات.  ىـ): االستوائية المنابع-1
 - اجلجً حبو):  أحواض فى النيل أعالي مجموعة-2

 .(اٌيهاف – اٌغياي
  (.الحبشة.ىـ):الموسمية المنابع3
 (.أسوان إلى الخرطوم من) :النوبي النيل-4
 (. المصب حتى أسوان من)  :األدنى النيل حوض-5
 : الٍزٛائ١خ ادلٕبثغ: (ل ٚأ)
 -: الٍزٛائ١خ اٌجؾرياد ٘ٚجخ ( أ

 -: فٖبئٖٙب أُ٘*
 .النيل حوض جنوب:  الموقع -1
 .2كم ألف 355:  المساحة -2
 .البحر سطح فوق متر 1566:  االرتفاع -3
 .الشمال إلى الجنوب من:  االنحدار -4
 .قديمة أركية: صخورىا -5
 -:ف١ٙب اٌزٚبه١َ٠خ ادلالِؼ أُ٘*
  -بسبب(:) أفريقيا بسقف تسمى  -أ
 . مساحتيا اتساع *

 يايعم أطمق ىضبة في ةياالستوائ ليالن منابع تقع-ب
 رةيكبرات يبح خمس يايف ألنرات يالبح ىضبة أسم
 -: ىما نينوع عمى وىي ليبالن متصمة كميا
 -حبرياد أفلٚك٠خ:-1

 ادوارد بحيرات وىي الغربي األخدود وسط الواقعة وىى
 .لبرتوأ وجورج
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 -حبرياد ؽ١ٙٛخ أٚ أفلٚك٠خ:-2
 (بحيرتى ) فكتوريا وكيوجا

 -: وىما ليالن نير عندىما بدأي نيمجموعت من ةياالستوائ المنابع في ليالن مجرى تألفي*
 -:بیىزٛهیف رلّٛػخ*
 . يراكاج ونير وجايك رةيوبح ايكتور يف لين وتشمل 
 -:خیاألفلٚكیواد اٌجؾ رلّٛػخ*

 .ألبرت رةيوبح كىيسمم ونير وجورج ادوارد رةيبح وتشمل
 -:احل١ٙٛخ أٚ الخنفب١ٙخ اٌجؾرياد*

 -:فىزٛه٠ب حبريح*

 .انخفاضية أو حوضيو بحيرة -1
 .الشمالية بأمريكا"  سوبيريور"  بحيرة بعد مساحة العالم بحيرات وثانية القديمة النيل بحيرات اكبر تعد -2
  .2كم ألف 69 مساحتيا -3
 

 ترٖ اٌزٟ األٔٙبه *
  -: ف١ٙب

 الذي :وبعريا ٔٙو -1
 الغرب جية من يايف صبي
 مكنيو  كم 676 طولو بمغيو 

 نير منابع ةيبدا اعتباره
 .ليالن
 رٕجغ اٌزٟ األٔٙبه *

  -: ِٕٙب
 -: فىزٛه٠ب ١ًٔ* 

 بحيرة شمال من ينبع -1
 ه٠جْٛ شالالت عند فكتوريا
 بحيرة شرق شمال فى ويصب
 .ألبرت
 كم446 طولو يبمغ -2

 .متر 516 رهوانحدا
 ؟ (ثَجت)فىزٛه٠ب ِٓ فوٚعٗ ػٕل ٌٍّالؽخ ٕبحل غري*

 .تياره سرعة -3         انحداره شدة -2          الشالالت وجود -1
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 -:مس١ٍىٝ ٔٙو* 

 .الغربي األخدود وسط لوقوعو أخدودي نير -1
 .ألبرت رةيبح في صبيل ادوارد رةيبح من خرجي الذي ديالوح النير عدي -2
 .متر 317 وانحداره كم 256 ولوط يبمغ -3
 -:اٌجؾرياد ثٙٚجخ ادلٕفوكح اجلجبي*

 -: ِفّجريٚ عجبي   -(أ(

 .مباشرة كيفو بحيرة شمال يقع -1
 .جنوباً  الكنغو نير وبحيرات شماالً  النيل نير بحيرات بين يفصل -2
 .كاجيرا نير منيا ينبع -3
 -: هٚٔيٚهٜ عجبي  -(ة)

  .الشرقي الشمال نحو بانحراف الشمال إلى الجنوب من تمتد -1
 .كم 56 وعرضيا كم 166 طوليا يبمغ -2
 .السمميكى ونير ألبرت بحيرة إلى تنساب عمييا األمطارالساقطة -3
 .وزائير أوغندة بين سياسياً  قمميا تفصل -4
 .بركانية وليست انكسارية جبال -5
  -: اجلْٛ عجبي  - (ـع)
 .خامد بركان تمثل إذ بركانية جبال -1
 56 وقطره متر 4311 ارتفاعيا الجبال أعمى من تعتبر -2
 .كم
 .كم 16 محيطيا يبمغ متسعة بركانية فوىة قمتو فى -3
 .أفريقيا براكين أحدث من وىى بركانية نارية صخورىا -4
 .رودلف بحيرة ومياه فكتوريا نيل مياه بين تفصل -5
 بحيرة إلى إما عمييا الساقطة األمطار معظم تنحدر -6

 .رودلف وبحيرة كيوجا بحيرة إلى او فكتوريا
) 

 
  -:ا١ًٌٕ أػبىل رلّٛػخ:  (صب١ٔب

 -:حبـــــــــــو اجلــجً)أ(

 بنير واتصالو جنوباً  ألبرت رةيبح من مخرجو من متدي-1
 . راتمت مويك 1286 طولو بمغي-2   . شماالً  السوباط

 عالمات كل ويعم وتظير جيوالتعار رات المنحد تكثر-3
 عدا فيما مصبو نحو جريي االنحدار بطئ نير كأنو المتقطعة راتيالبح ويجانب عمي تكثرحيث  خةخو يالش

 ( .متر 12) فوال شالل يوجد حيث وغندكرو نيمولى بين ما الممتدة المنطقة
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 )ة(:حبريح ٔٛ:
 زال.الغ وبحر الجبل بحر من كل يايف صبيو  الجبل بحر ةينيا في تقع-1
 . اتساعاً  أكثر ولكنيازال والغ الجبل ببحر تحف التي العمق مةيالقم لمستنقعاتا باقي عتيايطب في تشبو-2
 . البحر سطح مستوي فوقرا مت 386 ارتفاعيا بمغي-3
 .نو رةيبح من النير اقترب كمما ىائمة ادةيز  المستنقعات ديتز -4

  -)ط(ِٕٞمخ اٌَلٚك إٌجبر١خ:

  عند تتجمع ثيح اهيالم وتحمميا احيالر  تقتمعيا تيال المنطقة ىذه في المستنقعات نباتات نمو كثري-1
 اهيالم احيإنس ادةيز  عمى فتساعد االنحناءات

 .النباتات ونمو
 سد تألفيف رر ا باستم ةيالعمم ىذه تتكرر-2
 عرفت ولذا ليالن مجرى عترضي النباتات من
  المنطقة ىذه

 في مةيطو  مدة وقفت التى السدود بمنطقة
 .نيوالمستكشف الرواد وجو

  -:يهافــــاٌ وـــحب-)ك( 

 ويمتد الجبل بحر مستنقعات بين يجرى  -ا
 غابة من الشمال إلى ويمتد منو الشرق إلى

 .شامبى
 .واالنحناءات االلتواء كثير -ب
 من مياىو عمى فيحافظ مرتفعة جوانبو -ـج

 .الجبل ببحر التقائو عند إال الفيضان
 طوليما قناتين حفر  طريق عن 1916 عام بتوصيمو مصر وقامت قبل من الجبل ببحر متصال يكن لم -د
 لمحفر القناتين. بعد ان ارسمت اسطول من السفن محمل بالكراكات .كم6 و كم4
 .الشمال فى الجبل ببحر التقائو عند إال قميمة حولو واألعشاب المستنقعات أن فى الجبل بحر عن يختمف -ـى
 -: اٌغياي حبو-)٘ـ( 

 . والكونغو ليالن نيب اهيالم ميتقس خط ميإقم من تنحدر التي األنيار وعةمجم عمى اسمو طمقي-1
 . ةيالغرب الجية من نو رةيبح عند الجبل ببحر تصلي-2
 .واو بمدة عند البعض ببعضيما تصالنيو " والجور التونج"  ىما نيأساس نينير  من تكوني-3
  صبيو (  سرىيال الجية)  الشرق إلى الغرب من ره ا مج واتجاه دارفور ىضبة من نبعي :اٌؼوة حبو *
 .زالالغ بحر في
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 -:ا١ًٌٕ ثأػبيل ادلورفؼبد أُ٘*
  -: ٚاٌىٕغٛ ا١ًٌٕ ثني ادل١بٖ رم١َُ فٜ عجبي -أ
 .منيا الغربي الشمال إلى تمتد إذ االستوائية البحيرات ليضبة امتداد تعتبر -1
  .الغربي الشمال إلى الشرقي الجنوب من تمتد -2
 .الغزال بحر روافد معظم منيا وتنحدر متر 966 - 666 من ارتفاعيا سطمتو  يبمغ -3
 .صمبة أركية صخورىا -4
 -: ٚإٌٛثب ٚووكفبْ كاهفٛهك عجبي  -(ة)

 .االستوائية البحيرات ليضبة طبيعيا امتدادا تعد -1
 إقميم فى ممثمة الغرب فى ارتفاعا جياتيا أكثر -2

 .دارفور
 .متر 966 - 666 بين ما ارتفاعيا يتراوح -3
 ارتفاعو ويبمغ أجزائيا أعمى (ِوح) جبل يعتبر -4

 .متر 1866
 والغزال العرب بحر نحو مياىيا معظم تتصرف -5
  .ممك وادى قيطر  عن ليالن الى أو

 -*عجبي ووكفبْ ٚإٌٛثب:
 لحوض الغربي الحد وكردفان النوبا جبال تعد-1
  زالالغ بحر لحوض الشمالي والحد ضياألب ليالن
 حيث يبمغ إرتفاعة تالودى جبل قمميا مىأع-2
 ( .م 1675) 
 -:ادلٛمس١خ احلج١ْخ ادلٕبثغ:  (صبٌضب)

 -: اٌَٛثبٛ*

مٌ ٗرظٖش ػيٞٔ مو ٍظبٕش 131ٝزدخ ثحش اىدجو ثؼذ ثحٞشح ّ٘ ّح٘ اىششق ٗٝدشٛ ىَسبفخ رقزشثَِ -1

 اىشٞخ٘خخ.

 نير بيا مدهي دةيجد قوة ويوتأت داً يجد شكالً  تخذي حتى السوباط بنير التقائو نقطة إلى صلي أن ما ولكن-2
 .السوباط

 )مب رفَو(: ا١ًٌٕ األث١٘ إِزلاك ٌٍَٛثبٛ ١ٌٌٚ ٌجؾو اجلجً؟
 . اىشَبه اىٚ بّٔٝٗخش ق٘رٔ اىْٖش سزشدٝ شحٝاىغض اىس٘ثبغ بٍٓٞ ثفعو -1

 . اىزجؼثش ٍِ ٗحفظٖب ٗسطٖب اىْٖش دشٙٝ خٞػبى ظفبف ِٝرن٘ ػيٚ سبػذد اىس٘ثبغ سٗاست مثشح -2

 -:فٖبئٔ ٚمم١ياد ٔٙو اٌَٛثبٛ*

 .تياره وسرعة الغزيرة مياىو بسبب (ادلٍىبي)مدينة  جنوب النيل نير شباب تجديد  -(أ)
 ضفافو تكوين عمى ساعدتو والتي األبيض النيل إلى ينقميا بل قاعو فى يرسبيا لم التى رواسبو كثرة -(ب)

 .الجانبين عمى الفيضان من مياىو عمى لمحفاظ
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 -اٌزٟ ٠َزّل ِٕٙب ٔٙو اٌَٛثبٛ ١ِب٘خ:ادلٕبثغ *
 : ٟٚ٘ صالصخ ِٕبثغ ِٓ ب٘ٗیِ اٌَٛثبٛ ٔٙو َزّلی*
 .الحبشة ليضبة ةيالجنوب المرتفعات من تنحدر التي دةيالعد وروافده بارو نير رً  ا أث وأعظميا أىميا-1
 .السوباط نير اتحادىما من تكونيف الناصر بمدة ليقب برويبالب تصلي بارو نير-2
 - : األث١٘ ١ًإٌ*

 . الخرطوم حتى االسم ىذا حملي ستمريو  الجبل ببحر السوباط نير التقاء عند ضياألب ليالن بدأي-1
  فيرا مت النير نحدري أي أمتار عشرة عمى المسافة ىذه خالل انحداره ديز ي وال كم 844 طولو بمغي-2
 .باٌ يتقر  كم 86 كل

 -*مم١ياد ا١ًٌٕ األث١٘:

 . رايسي اختالفاٌ  إال االرتفاع ثيح من ختمفي ال تويونيا النير ةيبدا-1
 . راكدة مةيمستط رةيبح شبوي اريالت بطئ فيو وليذا منو ميعظ جزء أي في ليلمن انحدار أضعف-2
 . شماالٌ  اتجينا كمما وحجماٌ  عدداٌ  ديوتز  الجنوبي الجزء في الحجم رةيصغ رةيكث جزرراة مج عترضي-3
 .األخوار اسم يايعم طمقي والتيراة لمج ةياز المو  بةيالقر  المجارى تكثر-4
 ؟اجلجً ٌجؾو ١ٌٌٚ ٌٍَٛثبٛ اِزلاكاا١ًٌٕ األث١٘  ٠ؼزرب -: (مب رفَو)*

 لمحفاظ ضفافو تكوين عمى ساعدتو والتي العالية ضفافو وتكوين نشاطو تجديد عمى يعمل السوباط نير ألن
 .الجانبين عمى الفيضان من مياىو عمى

 -*ا١ًٌٕ الث١٘:
 . الخرطوم حتى االسم ىذا حملي ستمريو  الجبل ببحر السوباط نير التقاء عند ضياألب ليالن بدأي-1
  في مترا النير نحدري أي أمتار عشرة عمى المسافة ىذه خالل انحداره ديز ي وال كم 844 طولو بمغي-2
 .باٌ يتقر  كم 86 كل
  -:األث١٘ ا١ًٌٕ مم١ياد*

 يرا.سي اختالفاٌ  إال االرتفاع ثيح من ختمفي ال تويونيا النير ةيبدا-1
 . كدةار  مةيمستط رةيبح شبوي اريالت بطئ فيو وليذا منو ميعظ جزء أي في ليلمن انحدار أضعف-2
 . شماالٌ  اتجينا كمما وحجماٌ  عدداٌ  ديوتز  الجنوبي الجزء في الحجم رةيصغ رةيكث جزرراة مج عترضي-3
 .األخوار اسم يايعم طمقي والتيراة لمج ةيالمواز  بةيالقر  المجارى تكثر-4
 ؟٠ؼرتٗ ا١ًٌٕ الث١٘ اٌىضري ِٓ اجليه :(رفَو)مب *

 سرعة بسبب الجنوب فى تقل ولكنيا الشمال فى اإلرساب ويزداد النحت يقل حيث النير تيار سرعة قمة بسبب
 .اإلرساب ويقل النحت يزداد حيث النير تيار
 -:األىهق ا١ًٌٕ*

 من حملي ال فاٌ ينظ األزرق ليالن ماء منيا خرجي ثيح تانا رةيبح في زرقاأل  ليلمن ايالعم اهيالم تتجمع-1
 .منخفضة والضفاف قاٌ يعم سيل فالوادي فةيضع ةيالتعر  عمى ومقدرتو ئاٌ يش الرواسب-2
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 -: اجملوٜ فٖبئٔ*
 -:  األػٍٝ اجليءيف  -(أ)

 . أباي نير باسم منو األعمى الجزء عرفي-1
 اهيالم سقوط ارتفاع ديز ي التي األتا مساقط وأشيرىا والمساقط الالتالش من ريكث الجزء ىذا عترضي-2

 .رامت 25 عن عندىا
 .رصيالروص وبمدة منابعو نيب ما اىويم انيجر  عظميو  النير انحدار شتديو  الحوانق ظيور كثري-3

           -: األكٔٝ اجليء -)ة(
 - : ويكون (اخلوَٝٛ) عن مصبو حتى (اٌوٕٚريٓ) من*
 سيول وسط النير جرىي ثيح ذلك بعد اً يجيتدر  نحداراال  قلي-1

 .الماضي في يايعم النير اهيم ضانيف بفضل تكونت ةيرسوب
 بعدىا من شالالت رصيالروص لدى األزرق ليالن تعترض-2
  رصيالروص نيب مايف لممالحة النير صمحي

 .ةيالنير  لمسفن اهيالم توفرت متى والخرطوم
 من الحبشة ىضبة في منتشرة العدد رةيكث األزرق ليالن روافد-3

 في الحبشة ىضبة في ومنابعيا ٚاٌو٘ل اٌلٔله -: أىميا
 .تانا رةيبح غرب شمال

 -: ػٞربح ٔٙو -4

 -مم١ياد ٔٙو اٌؼٞربح:*
 نير السودان في دعىيو )  تكازى وروافده عطبرة نير نبعي-1
 ىضبة مرتفعات من ماء وأغزرىا وأطوليا ليالن روافد أىم(  تيست
 ىضبة شرقى في تانا رةيبح من الشمال إلى الواقعة بشةالح

 .الحبشة
 .العطبرة بمدة عند ليالن في صبي حتى الغربى الشمال ةيناح تجوي-2

 -)مب رفَو(: أ١ّ٘خ ٔٙو اٌؼٞربح:
 .ةيالمائ ةيالناح من ةياألىم مةيقم وليوس أخوار بل شأن ذو آخر رافد العطبرة بعد ليبالن تصلي ال-1
 بالنسبة األزرق ليالن حمموي ما تفوق والرواسب نيالغر  من ةيعال نسبة عمى العطبرة ءما حتوىي. 2

 .اىويم واندفاع انحداره لشدة وذلك لحجمو
 ٝٛي اٌؼبَ؟ٌٍّالؽخ )مب رفَو( ػلَ ٕالؽ١خ ٔٙو اٌؼٞربح 

 . ضانيالف زمن وشدة انحدارة ارهيت سرعة-1
 .البرك من عدد أو مستنقعات عن عبارة صبحيو  الجفاف فصل في النير اهيم تجف-2
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 -:  اٌمبُ فٛه*

 . ليالن إلى الوصول عن الحاضر الوقت في وتعجز الحبشة ىضبة مرتفعات من تنبع التي األخوار أىم-1
  بالقرب ةيالشرق السودان سيول وفي اير يارت ميإقم في جرييو  لميضبة الشرقي الشمال أقصى في نبعي-2
 .كسال بمدة من
 . العمق متوسط االنحدار ديشد األعمىراة مج بأن زيتمي-3
  -: ىْٛی زٗیٔٙب لوةأِب يف اٌَٛكاْ :*
 . انيالجر  بطئ-1
 . وسطيا جريي التي السيول مستوى في كوني قاعو كاديو  جداٌ  العمق ليقم ويواد-2
 . وماٌ ي 86 عمي ديتز  ال مدة الوادي جانبي عمى ضيفي مائو من يراكث-3
 . كسال بمدة سياأر  ةيداخم دلتا بشبو تنتيي اىويوم الماء من خالراة مج فإن ذلك عدا مايوف-4
 . بالعطبره مويتوص جداٌ  السيل من إذ ليالن حوض زيح في داخل القاش خور-5
 -:احلجْخ ٘ٚجخ*

 .القارة جبال أعمى من وجباليا ايقيأفر  ىضاب أعمى تعد-1
 . والشرق الشمال يف تكون ما أعمى وىى م يتراوح 2566 -2666 نيب ما اليضبة ارتفاع-2
 .رةيكث وجداول أنيار يايف تجرى قةيعم شقوق وسطيا في ةيالمستو  اليضاب في السائد المنظر-3

 -*إحنلاه اذلٚجخ:

 . والجنوب الشرق نحو االنحدار دةيشد-1
 الشرق ةيناح من اليضبة حدي الذي الشرقي األخدود اتجاه بسبب وذلك الغرب نحو اٌ يجيتدر  أكثر-2

 .والجنوب
 .األخدود اتجاه عمى تتعامد ةيالمائ والمجارى األنيار جعل الغربي الشمال نحو تنحدر-3
 -  :إٌٛثٟ ا١ًٌٕ*

  أسوان حتى الخرطوم من يمتد
٠ؼزرب ا١ًٌٕ إٌٛثٟ إِزلاكا ١ًٌٍٕ -مب رفَو :

 األىهق أوضو ِٓ ا١ًٌٕ األث١٘؟
 كيالً  صبحي الخرطوم إلى صلي عندما ضياألب ليالن ألن
 دةيجد قوة تدخمو ولكن والحفر النحت عمى قويي ال فاٌ يضع
 النير شباب تجددي ثيح األزرق ليبالن بالتقائو ىائمة

 .ونشاطو
 -مم١ياد ا١ًٌٕ إٌٛثٟ:

 . انيالجر  عيسر -1
 . ومتوسط وأسوان الخرطوم نيب االنحدار ديشد-2
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 .والخوانق الجنادل دفييز يو  م 1866/ م1 نحو نيالبمدت نيب مايف انحداره-3
 . اإلرساب ليوقم والحفر النحت ريكث-4
 . اً ينسب االتساع ليوقم قيعم النير-5
ا نحتيا عن ليالن عجزي التي ةيالبمور  الصمبة الصخورراة مج تعترض-6  مكونةراة مج فتعوق زلتيا ا و 

 .الجنادل أول ىو السادس عتبرالجندليو  ؛ وأسوان الخرطوم نيب الستة الجنادل
 . رهيس تعوق مما النير مجرى تعترض صخور ةعد أو صخرة:  اجلٕلي ٘ٛ*
 ؟ إٌٛثٟ ا١ًٌٕ فٝ اجلٕبكي وضوح ػٍٝ ادلرترجخ إٌزبئظ ِب*
 . انحداره وشدة النير تيار سرعة -1
 .النيرية لممالحة صالحيتو عدم -2
   . المصب حتى مجراه اكتمل حتى بمياىو النير احتفاظ -3
 -ادلٕٞمخ ِٓ اخلوَٝٛ ايل ؽٍفب:*
 حرارة ايقيأفر  ميأقال أشد المنطقة ىذه خالل لنيرا جتازي-1

  . جداٌ  ةيعال ىنا الماء تبخر ودرجة وجفافاٌ 
 مةيعظ بسرعة واندفاعو الجزء ىذا في ديالشد الماء انحدار-2

 . بالتبخر اعيالض من أنقذه
 مصر في ويواد إلى مناسبة اتيبكم صلي أن عمى ساعده-3
 (.  المصب إلى أسوان من)
 ةيأىم ليالن من الجزء ىذا في المندفعات والخوانق ولمجنادل-4
ان رةيخط   ىذه في المالحة عاقت و 
 ىذا في بالتبخر النير فقدهي ما مقدار من قممت فييزاء األج
 .الجزء

 : ادلٖت ؽىت أٍٛاْ ِٓ األكٔٝ ا١ًٌٕ ٚاكٞ*
 مجراه يعترض أن دون أسوان بعد طويمة لمسافة النيل يجرى
 التى الرواسب من تكونت التي الجزر عدا فيما جندل أو خانق
  .النير بيا جاء
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 )أٍئٍخ ػٍٟ اٌفًٖ اٌضبٟٔ(
 
 ( أِبَ اٌؼجبهاد الر١خ:X( ٚػالِخ)√:ٙغ ػالِخ)(اٌَؤاي الٚي) 

 جنوب بحيرة نو بسبب نمو الغابات الموسمة.تظير السدود النباتية  .1

 ق حيث أقصى إرتفاعيا.يشتد إنحدار مرتفعات كردفان ودارفور وجبال النوبة في الشر .2

 م.1675أعمي قمم مرتفعات دارفور ىو جبل تالودى الذي يبمغ إرتفاعة  .3

 النيل االبيض يعتبر بحيرة مستطيمة. .4

 النيل األزرق غير صالح لممالحة في الجزء األعمي منو فقط. .5

 يطمق اسم بحر الجبل عمي مجري النيل من مخرجة من بحيرة فكتوريا حتي بحيرة نو. .6

 تنقعات كمما إقترب بحر الجبل من بحيرة نو.تزيد المس .7

 سميت ىضبة البحيرات )بسقف إفريقيا( ألنيا أكثر إرتفاعا من ىضبة أثيوبيا. .8

 جبل ألجون ىو أعمي جبال ىضبة البحيرات. .9

 تفصل جبال ألجون بين مياة نيل فكتوريا ومياة بحيرة رودلف..16   

 
 :ص١ٛث١بٛ٘ٚجخ أاٌضبٟٔ(:لبهْ ثني ٘ٚجخاٌجؾرياراٌَؤاي )
 ِٓ ؽ١ش : 

 درجة اإلرتفاع. .1

 نوع البحيرات في كال منيما وعددىما. .2

 األنيار التي تجري في كال منيما. .3

 وضح إجابتك بالرسم عمي الخريطة. .4
 

 مبب رفَو وال ممب ٠أرٟ ::  (اٌَؤاي اٌضبٌش)
 تحتوي مياة نير العطبرة عمي نسبة عالية من الغرين تفوق النيل األزرق بالنسبة لمحجم؟ .1

 دم صالحية نير العطبرة لممالحة طول العام؟ع .2

 قمة مياة النيل كمما إتجينا شماال؟ .3

 يدخل خور القاش ضمن حوض النيل بينما يخرج خو البركة؟ .4

 إختالف نير النيل عن سائر أنيار العالم من حيث تقسيم مجراة؟ .5

 النيل األبيض إمتداد لمسوباط وليس لبحر الجبل؟ .6

 إتجينا شماال في النيل األبيض؟ تزداد الجزر عددا وحجما كمما .7

 عدم تكون اإلنحناءات النيرية والمستنقعات والسدود النباتية في النيل األبيض؟ .8
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 جخ ػٍٟ ا٢رٟ:رِب إٌزبئظ ادلرت:(اٌَؤاي اٌواثغ)

 إرتفاع ضفاف بحر الزراف. .1

 إلتقاء نير السوباط ببحر الجبل. .2

 سرعة إنحدار نير النيل بين الخرطوم ووادى حمفا. .3

 رة الجنادل في النيل النوبي.كث .4

 االنحدار الشديد ليضبة الحبشة نحو الشمال الغربي. .5
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 (اٌفًٖ اٌضبٌش)
 (ادلٕــــــــــــــــبؿ)                         

 -ؽٛٗ ا١ًٌٕ: ِٕبؿاٌؼٛاًِ ادلؤصوح فٝ *

                                               -:ؼوٗكهعٗ اٌ
 

 

   درجة عرضية ما بين المنبع والمصب حيث يمتد من جنوب خط االستواء  35يمتد حوض النيل فى   -1
 إلى العروض المعتدلة الشمالية عمى البحر المتوسط 

أدى التباعد الشديد بين بداية النير ونيايتو إلى  -2
 -األعمى  اختالف كبير بين مناخ حواض النيل

فى العالم نير النيل  األوسط  األدنى وال يشبو نير
 مابين: من حيث تعدد أقاليمو المناخية

 الحارة المنطقة المدارية -ب . المنطقة االستوائية - أ

 . المنطقة المعتدلة الدفيئة - ـج
 -٠ظٙو أصو اٌزٚبه٠ٌ فٝ  ::  اٌزٚبه٠ٌ*

 -:األِٞبه*

 وىضبة الشرق في الحبشة ىضبة وجود أثر يظير 1-

 وشتوية صيفية أمطار مقيت في الجنوب فى البحيرات

 .بالمياه النير تغذي

 -:احلواهح*

  الحرارة درجة تمطيف في واضحاً  االرتفاع تأثير يظير

 - :ادلبئ١خ ادلَٞؾبد ػٓ اٌجؼل أٚ اٌموة - ج

 عن رً  ا كثی يبعد وبذلك افريقيا شرق شمال يقع -1

 جنوبو فى إال الكبيرة المحيطية البحرية رت ا المؤث

 فى األطمنطي و اليندى المحيطين أمطار يتمقى -2

 .الجنوب

ر ـــــعناص*.زئو ا أج معظم فى اليؤثر مما الشمال فى المتوسط البحر عن وبعده الشرق فى األحمر البحر -3
 -بؿ:ـــادلٕػٕبٕو
 -:احلواهح)أ (:

 مب رفَو : احلواهح ١ٌَذ ٘ٝ اٌفبهق األػظُ اٌنٜ ٠ز١ّي ثٗ ادلٕبؿ يف ؽٛٗ ا١ًٌٕ؟
 بأوغندا(  منجو) ليالن منو نبعي الذى مياإلقم نيب العام طوال رةاالحر  متوسط فى فارق اكىن سيل ألنو*

 .( م 26 و 23 اطيدم نةيمد) ويف صبي الذى ميواإلقم م 21,5 ايكتور يف رةيبح شمال
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 .  الشتاء فى ومتوسطيا فيالص فى رةاالحر  درجات متوسط فى االختالف ظيري-1
  مياألقال نيب األكبر الفارق ستيل فإنيا قطر إلى قطر من اختمفت ميما كمو ليالن حوض فى الحرارة-2

 . رهيغ أو ليالن حوض فى سواء الحار المناخ ذات
  .. األىم الفارق تصبح رةاالحر  فإن ةيالشمال األقطار فى -3

     -:اٌٚغٜ اجلٜٛ ٚاٌو٠بػ)ة(: 

 السنة طوال واحدة قوة ذات كميا ستيل ىامة ةيورولوجيمت ظاىرات ثالث بتفاعل تأثري ليالن حوض*
 : وىى آخر ميإقم فى عنو ليالن حوض من جزء فى أكبر ريتأث ذا العوامل ىذه أحد كوني قد *
 . أزور جزر عمى األزورى المرتفع الضغط منطقة-1
 .  ةياالستوائ المنخفض الضغط منطقة-2
 (. فاً يص منخفضاً  شتاءً  مرتفعاً ) ةيو ياآلس القارة فوق الجوى الضغط حالة-3

   -:الِٞـــــــبه )ط (:

 حوض في ال الجوي الضغط بحالة تماماً  مرتبط احيالر  وىبوب ، ىبوبيا و احيبالر  المطر سقوط رتبطيو 
 . لو المتاخمة األقطار وفي بل وحدة ليالن
 : إٌَٛٞ ادلٞو رٛى٠غ*
  .( سم 5 – سم 25)  المتوسط البحر عمي مةيقم ر أمطا-1
 .( سم 5 من أقل)  شماالً  درجة 7 عرض دائرة السودان شمال إلي مصر شمال من متدي جاف ميإقم-2
 ( .  سم 156 – سم 5)  السودان جنوب إلي السودان شمال من الممتدة المنطقة في دياتز ي-3

 ( . سم 156 من أكثر – سم 75)  الحبشة ىضبة فوق ريغز  تساقط نطاق
 -ذيبل: 17ذيبل اىل  7 ادلٕٞمخ اٌىت رًّْ ٚاكٜ ا١ًٌٕ ِٓ كائوح ػوٗ*

 . الشمال إلي الجنوب من السنوي المطر مجموع قلي ، ليبقم العطبرة شمال من أي-1
  سقطي الذي(  أغسطس)  واحد شير حول وتتركز مةيقم أمطار ، واحد نوع من عيايجم األمطار ىذه-2
 . المطر من مقدار أكبر دائماً  ويف
 . ةيالظاىر  حركتيا في الشمس ةيعمود تعقب التي األمطار وىي ، الغالب في واحد األمطار مصدر-3
 -:خــبف١ـــب١ٌُ ادلٕــــــــاألل*

  .شمال شرق بحيرة فكتوريا بين اوغندا وكينيايقع  -:ادللاهٜ ادلٞري*اإلل١ٍُ 

 -اخلٖبئٔ ادلٕبف١خ:*

 .سم 166 فوقيما إلي اتييكم وتصل العام طول عمي موزعة رةيغز أمطار  عميو تسقط -1
 .ةياالستوائ المناطق في سوديو  اً يانقالب المطر نوعو  المعالم واضح جاف فصل وجديال -2
 . ةيمئو  درجة(  22 -26) نيب وحاتر يما إلي مرتفعة رةالمحر  ةيالشير  المعدالت -3
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 :٠ٕمَُ اىل :  اٌَبفبٔب ادلْغوٖ*إل١ٍُ 

  :ثمّىت ِٞو غبثبد اٌَبفبٔب ادللاهٜ - أ

 .انويوجد فى اوغندا وجنوب السود
  :اٌَبفبٔب ادللاهٜ - ة

فى جنوب السودان ويشمل معظم بحر الجبل 
السوباط وشمال غرب حوض واواسط 

 .منحدارات اثيوبيا وتالل كردفان
اؽواط )اؽواُ( اٌَبفبٔب ادللاهٜ -ـ ع

 -: ١ٕف عبف فًٖ ِغ
المرتفعات عمى سواحل البحر األحمر و  يوجد
 .رترياإل  يةشمالال

 - : ادلٕبؿ ادلٛمسٝ*إل١ٍُ 

 -:٠ٕمَُ ٌٕٛػني*

ٌٍّورفؼبد  ادلٛمسٝ ادلؼزلي-أ
 :ادللاه٠خ

 ةيالجنوب لممنحدارت رةيكب مساحة غطيي*
 وحاتر ي ثيح ةيوبياإلث لممرتفعات ةيالغرب

 -1566االرتفاع من 
 .  البحر سطح فوق متر 2566

  -:ِٕبؿ األٍزجٌ ادللاهٜ-ب
 دائرتي نيب ةيالسودان المنخفضة ضيااألر ●

 ال.شما 14- 16)  عرض
 .  المرتفعة ايتر يار  شمال تامنحدر  معظم●
 شمال األخدود ومنطقة ةيالشرق تااالنحدار ●
 ( . رودلف)  توركانا رةيبح
األٍزجٌ ادلؼزلي  ٠ُٚ ٘ناإٌّٜ*

 :ٌٍّورفؼبد ادللاه٠خ

 متر 2666 فوق تقع مواقع بضعة في متديو 
 ومرتفعات السودان غرب في دارفور ومرتفعات

 .ايتر يار  وسط
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  -:ؿ اٌٖؾواٜٚادلٕب*
 .اكثر من نصف حوض النيل من شمال السودان حتى طنطا فى مصر*يسود 

 -اخلٖبئٔ ادلٕبف١خ:*

 .مصر وجنوب السودان شمال في الشئ إلي سم 35 من السنوي المطر معدل وحاتر ي -1
 . ديالشد لمبخر ةيمائ مسطحات أي وتتعرض مرتفعة رةاحر  صحبياي المطر ندري ثيح -2
 -بؿ اٌٖؾواٜٚ اىل لَّني ّ٘ب:٠ٕٚمَُ ادلٕ*

 -ِٕبؿ ٕؾواٜٚ ِلاهٜ:

 .  ةيمئو  18 فوق الشيور ألقل رةاالحر  متوسط حار مناخوىو 
 -:ِٕبؿ ٕؾواٜٚ ؽبه

 .  ةيمئو  18 عن تقل رةاحر  الشيور أقل فيلط شتاؤهوىو مناخ 
 .  السودان شمال في ماالش 19 عرض دائرة عند ريسي نيلمنمط المقسم الخط*
  ومعظم السودان من ةيالشمال ءااألجز  غطييل الشمال إلي فيالمط الشتاء ذو وىاالصحر  المناخ قعيو *

 . مصر
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 )أٍئٍخ ػٍٟ اٌفًٖ اٌضبٌش ( 
 
 :إفرت اإلعبثخ اٌٖؾ١ؾخ ممب ثني اٌمٍٛني: (اٌَؤاي األٚي)
 
 مناخ. ينتمى الجانب الشمال الشرقى لبحيرة فكتوريا الى -1

  المدارى المطير( -السافنا المدارى -ى المعتدلالموسم -)اإلستبس المدارى
 تنتمى المنحدرات الجنوبية الغربية لممرتفعات األثيوبية الى مناخ.-2

 (المطير المدارى -المدارى السافنا -المعتدل الموسمى -المدارى اإلستبس)    
 تنتمى مرتفعات دارفور في غرب السودان الى مناخ.-3
 (المطير المدارى -المدارى السافنا -المعتدل مىالموس -المدارى اإلستبس)   
 ينتمى معظم حوض بحر الجبل وأواسط حوض السوباط الى مناخ.-4
 (المطير المدارى -المدارى السافنا -المعتدل الموسمى -المدارى اإلستبس)   
 تنتمى منطقة األخدود شمال بحيرة توركانا الى مناخ. -5

 (المطير المدارى -المدارى السافنا -معتدلال الموسمى -المدارى اإلستبس)    
 
 : مبب رفَو وال ممب ٠أرٝ: (اٌَؤاي اٌضبٔٝ )
 

 يتأثر مناخ جنوب حوض النيل بالمسطحات المائية؟ -1

 الحرارة ليست ىى الفارق المميز بين أقاليم حوض النيل؟ -2

 المناخ الصحراوى أكثر األقاليم المناخية إمتداد في حوض النيل؟ -3

 صحراوي نطاقا فاصال؟يعتبر المناخ ال -4

 لمموقع الفمكى أثر واضح عمي مناخ حوض النيل؟ -5

 يحتل إقميم المناخ الموسمى المعتدل لممرتفعات المدارية عن إقميم السافانا المشجرة؟ -6
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 : لبهْ ثني :(اٌَؤاي اٌضبٌش)
 

 المناخ الصحراوى المدارى والحار. -1

 إقميم السافانا المدارى واإلستبس المدارى. -2

 المناخ المدارى المطير والمناخ الصحراوى. خصائص -3

 

: ؽلك اإلل١ٍُ ادلٕبفٝ اٌنٜ رٕزّٝ  (اٌَؤاي اٌواثغ)
 ا١ٌٗ ادلٕبٝك اٌزب١ٌخ:

 
 اإلقميم المناخى المنطقة

 سواحل البحر األحمر والمرتفعات الشمالية إلرتيريا. -1

 مرتفعات دارفور غرب السودان. -2

 أوغنده وجنوب السودان. -3

 )رودلف(. شمال بحيرة توركانا -4

 وسط السودان. -5

 األجزاء الشمالية من السودان ومعظم مصر. -6

 المنحدرات الجنوبيةالغربية لممرتفعات األثيوبية. -7

 الشرقى لبحيرة فكتوريا في اوغندا وكينيا.الشمالى الجانب  -8

 اإلنحدارات الغربية والشمالية الغربية لممرتفعات االثيوبية. -9

 14-16ن دائرتى عرض االراضى المنخفضة السودانية بي-16  
 شماال.

....................................... 
....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 
....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 
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  (اٌفٖــً اٌواثـغ)
 (إٌجبد اٌٞج١ؼٝ)            

 -بد ؽٛٗ ا١ًٌٕ :اٌؼٛاًِ ادلؤصوح فٝ رٛى٠غ إٌج*

 . ومائوويستمد منيا غذائة  يرتبط النبات ارتباطا وثيقا بالتربة ألن جذوره مثبتة فييا -: اٌرتثخ :(أٚل)

      -:ِٕمٌٛخ ِٚزغريح روثخروثخ ؽٛٗ ا١ًٌٕ  :(مب رفَو )
 -وىى :من منطقة وترسبيا في منطقة أخري ألنيا إضافات تجمبيا مياه الفيضان فى كل عام 

 وبحر-صمصالية شديدة التماسك تظير فى الحوض األدنى لبحرالغزال تربة وىى  ثخ اٌَٛكاء :اٌرت*
 الجبل 

 الحوض األوسط لمنيل األزرق . -جنوب النيل األبيض -معظم السوباط و   
 من تفتت طبقة البازلت وتشبو طمي النير فى مصر وتختمف عنيا فى أن ذراتيا تكونت  روثخ احلجْخ :* 

 مًا.أكبر حج   
 .من ىضبة الحبشة ولةقوىي تربة منمن أخصب التربات  روثخ ِٖو :* 
( 

 
   -: : ادلٕبؿ(صب١ٔب

حيث يتأثر النبات تأثرا شديدا بكل من درجة الحرارة واألمطار  وىو العامل المؤثر فى توزيع األقاليم النباتية
 .الساقطة

 - :  األلَبَ إٌجبر١خ *
 :وىما الو النباتية إلى قسمين متساويينيمكن تقسيم  حوض النيل من حيث أحو 

 -:اٌجؾزٗ احلبهح ادلٕٞمخ اٌٖؾوا٠ٚٗ : (أٚل)
 . شماال 19 عرض دائرة حتى ليالن حوض من الشمالي النصف تشملوىى -1
 . ممموسة ةيوانيوح ةينبات اةيح اميق عمى ظروفيا تساعد ال التي المناطق وىى:  اٌٖؾبهٜ-2
 -:  باسثناء وانىيوالح النباتى فقرىا ولكن اةيالح من ماتما خموىا الصحارى معنى سيل-3
 .الرى فى ليالن اهيم عمى تعتمد ةيعازر  منطقة فيو ليالن وادى. 1
 .تار يوالشج االعشاب نمو عمى تساعد التى ةيالجوف اهيالم ثيح الواحات. 2

 -:ادلٕٞمخ غري اٌٖؾوا٠ٚٗ: ()صب١ٔب
 -ٟ :رزٕٛع ٚرزؼلك ثٙب احل١بح إٌجبر١خ وّب ٠ٍ*
 -:اٌغــبثبد الٍزٛائ١ٗ *

 -: ٍٟی وّب خیإٌجبر بحیاحل ثٙب ٚرزؼلك رزٕٛع*
 .  تورىيإ بغابة تعرف ثيح كىيسمم نير غرب الممتد رونزورى جبال غرب الواقع مياإلقم فى توجد-1
 . متسمقة نباتات تتخمميا لذلك الشمس أشعة وتحجب بكثافتيا زيتتم أشجارىا-2
 .(  زيالدىال غابات)  تعرف مفتوحة غابات تصبح ثيح شماالً  جيناات كمما كثافتيا تقل-3
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  .االشجار يايف تتنااثر التى االعشاب تسود ش 16 عرض دائرة حتى-4
 .وانيوالح االنسان سكنى منع مما والظالم ةيالعال والرطوبة المرتفعة رةاوالحر  رةيالغز  باالمطار زيتتم-5
 -:اٌَبفـبٔب*

 . ةيو االصحر  المنطقة باستثناء ليالن حوض معظم فى النباتى لمغطاء الغالبة السمة ىى الحشائشتعد -1
 السافانا مياقال عيجم فى واحدة ستيل ةيالنبات الصورة-2

  ةيوكم ررة ا الح اختالف بسبب اختالف وىناك
 .المطر
 والعكس ةيعال حشائش=  رةيوف امطار+  مرتفعة رةاحر 

 . حيصح
 -: ٓیلَّ اىل ٚرٕمَُ*
 -اٌؼب١ٌخ:احلْبئِ بٔب ٍبف)أ(
 متر. 4-2 نيب ما طوليا وحاتر ي -1
 .واناتيالح لبعض غذاء تصمح -2
 شمال ليالن اعالى فى ةياالستوائ المنطقة بعد تنمو-3

 بحر حوض وجنوب والبرت ايكتور يف رةيبح نيب اوغنده
 .لاالغز 
 -:إل١ٍُ إٌَٜ ٚاحلْبئِ ا٠ٌٍٛٞخ -(ة)

               .رمت 2-1ما بين  يترواح ارتفاعيا -1
 أوسع انتشارًا. -2
الغزال  -السوباط  -توجد فى : حوض بحر الجبل  -3
وسط حوض  النيل األزرق ويوجد  -النيل األبيض  -
 شير . 5-3فصل جاف من  ذا االقميمبي
يؤخذ منيا الصمغ العربي فى كردفان غرب السودان  -4

ويتراوح ارتفاعيا (  اذلبّبة ٚاٌٍٞؼ) ىاأشجار  وأىم
 متر. 15 - 3من 

 -:أػْبة ٕؾوا٠ٚخ -(ـع)

توجد بكل و تقع شمال منطقة السافانا وىى محدودة  -1
أرض  -دارفور  -من : الجزء الشمالي من كردفان 

 كسال شرق السودان. -الجزيرة 
 .أعشابيا لمدة قصيرة  وىى فقيرة شوكية أو منتفخة األوراق  تتحمل الجفاف مثل الصبار وتنمو -2
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 -:بد ٘ٚـجٗ احلجْٗٔجــــبر-()ك

   .تختمف عن األقاليم المجاورة نتيجة اختالف المناخ  -1
 تنتشر الحشائش والسنط غرب اليضبة.  -2
 تنتشر عمى منحدرات اليضبة غابات كثيرة ال تقل عن الغابة  االستوائية ولكنيا أقل حجمًا وأكثر عددًا.  -3
 متر وتنتشر عمييا حرفة الرعي . 1طوليا عن  غطى اليضبة حشائش من األنواع الناعمة ال يزيدت -4

 -:بربد ادلَزٕمؼبدـــٔج-()٘ـ

 .  حوليا التى مياالقال عن تختمف ظاىرةوىى -1
 .  االمطار اهيم فيتصر  دون حولي مما السطح استواء:  ثَجت رىٛٔذ-2
  الجبل وبحر لاالغز  بحر لحوض - األدنى الحوض - السودان جنوب - أوغندة:  ِٓ وً فٝ رٕزْو-3

 . العام طول دائمة وىى
 -ٚ اٌَل : ِٕٞمخ اٌَلٚك:*
 النبات من كتل عن عبارة فيى الجبل وبحر لاالغز  بحر حوض فى الدائمة المستنقعات غخیٔز ْٔبد-1

 : ٔٛػبْ ٚ٘ٝ إٌٙو رلوٜ رؼرتٗ
 . النير قاع فى تنمو أعشاب عن عبارة وىو لاالغز  بحر فى كثري : (األٚي)
 : نباتاتو أىم ومن نو رةيبح إلى بور بمدة من الجبل لبحر األدنى الحوض ىف وجدي:  (اٌضبٟٔ)

 .الصوف أم - البوص
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 أٍئٍخ ػٍٟ اٌفًٖ اٌواثغ() 
 

 : مب رفَو وال ِٓ : (اٌَؤاي األٚي)
 أنواع النبات الطبيعى في حوض النيل؟ تعدد .1

 تعتبر ىضبة الحبشة إقميم نباتى متميز؟ .2

 اتية في أعالى النيل ؟تكون السدود النب .3

 إلقميم كردفان غرب السودان أىمية إقتصادية ؟ .4

 ندرة السكان في لغابات اإلستوائية ؟ .5

 الحشائش ىى الظاىرة النباتية السائدة في حوض النيل ؟ .6

 تتدرج الغابات اإلستوائية في كثافتيا كمما إتجينا شماال ؟ .7

 ض النيل ؟ظيور حياة نباتية فقيرة في المناطق الصحراوية من حو  .8

 
 هرت األلب١ٌُ إٌجبر١خ األر١خ ِٓ اجلٕٛة ايل اٌّْبي ؟: (اٌَؤاي اٌضبٔٝ)

 إقميم الحشائش الطويمة. .1

 الغابات اإلستوائية. .2

 األعشاب الصحراوية. .3

 السافانا ذات الحشائش العالية. .4

 غابات الدىاليز. .5

 
 : لبهْ ثني : (اٌَؤاي اٌضبٌش)

 منحدرات ىضبة الحبشة.أشجار الغابات اإلستوائية وأشجار غابات  .1

 نباتات المستنقعات ونباتات السدود. .2

 الغابات اإلستوائية واألعشاب الصحراوية. .3

 
 : ِب اٌؼاللخ ثني وال ِٓ :(اٌَؤاي اٌواثغ)
 

 نسبة وموسم سقوط المطر و توزيع النبات الطبيعى في حوض النيل.
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 (بٌِاٌفًٖ اخل) 
 (ِٛاهك ادل١بٖ)

 .قدم بنير النيل واىتم بو المصريين ارتبط الشعب المصرى منذ ال-1
ميا العرب عمى النيل فى القرن األول اليجرى وال يزال االتى اق د مقياس الروضة من أقدم المقاييسويع-2

 .قائمًا حتى يومنا ىذا
 - مٖل :ِم١بً ػٍٝ ا١ًٌٕ ث 91ا١ٌَٛ ٠ٛعل اوضو ِٓ  ٚ*

 ا يعنى ارتفاع مقدار الماء فى جزء من أجزاءهالتعرف عمى مستوى النير اى منسوب الماء فى النيل مم – 1
التعرف عمى تصرف النيل فى كل موقع يوجد فيو مقياس اى مقدار الماء الذى يجرى عند ىذا الموقع  -2

  .المائى للموقع فى وحدة زمنية معينة شير أو سنو ويعرف ذلك باإليراد

    -: اإل٠واك ادلبئٝ ٌٕٙو ا١ًٌٕ*
 . مقاسو عند مخرجيا العب التى ياتى بيا المجرى وفروعو ر المكىو الكمية الصافية بالمت

 

 :٠أرٝ ا١ًٌٕ مب١ب٘ٗ  -1

فٌها جزء من مٌاهه مما من جهات مختلفة وتختلف كمٌات األمطار الساقطة علٌه وٌسٌر مسافة طوٌلة ٌتبخر 

 . ٌمثل خطورة على شعب رتب حٌاته على هذه المٌاه

  -: ٠زبصو ا١ًٌٕ فٝ عو٠بٔٗ -2
درجة إنحدار المجرى فكمما   –وجود المنخفضات  –وجود البحيرات فى منابعو العميا  –مطار بكميات األ

 زاد اإلنحدار زادت سرعة الجريان وقمت فرص التبخر والتسرب والعكس 
3-  

 
 ٚاٌزٖوف ٙؼ١فب

 
  :إما وبْ ادلَٕٛة ِٕقفٚب

ذا زاد المنسوب والتصرف فذ1913البالد بالفقر والمجاعة كما حدث  ابصت* لك نذير خراب ودمار كما وا 
 .  م1964و  1946حدث 

تبرز اىمية بناء السد العالى لحماية مصر من الخطر المزدوج بإنخفاض أو ارتفاع الماء مما يضمن  لذلك*
 .  عام ( 166تخزينًا قرنيًا لمصر ) كل 

د مميون كيمومتر مربع ويمكن تقسيم مصار  2.9: يغطى حوض النيل مساحة  ِٖبكه ١ِبٖ ا١ًٌٕ*
  -رلّٛػبد ٘ٝ : 3مياىو إلى 

 .المنابع االستوائيو  واعالى النيل  -1

 .المنابع الحبشيو  -2

  .بحر الغزال -3
                  -:ادلٕبثغ الٍزٛائ١ٗ: (اٚل)
كم جنوب اسوان وتعد ىضبة البحيرات اغزر جيات حوض النيل مطرًا فمتوسط  4666تقع عمى بعد  - 1
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ويقل فى  ع عمى شيور السنة يزيد فى اإلعتداليين ) الربيع والخريف (مم وىذا القدر موز  1286المطر 
 . اإلنقالبين )الصيف والشتاء (

النيا خزانات طبيعية تحتفظ  زيادة أو نقصان الماء ال يؤثر عمى الماء الخارج من بحيرة فيكتوريا اوالبرت-2
 . بالمياه عمى مدار السنة 

 .من اوقات السنة وال يختمف المنسوب كثيرًا من شير ألخر  ال يخمو النيل من الماء فى اى وقت - 3
 -: حبريح ف١ىزٛه٠ب *
ىى المصدر الرئيسى لمياه النيل وأكبر بحيرة عذبة -1

 فى النصف الشرقى لمكرة األرضية 
 (تنزانيا  –كينيا  –أوغندا )دول 3داخل حدود تمتد -2
 .مميار متر مكعب  3666وحجم المياه بيا -3
 إل*

 
 -: رَبع حبريح ف١ىزٛه٠بٚٔظوا

الف كم ( وكثرة الروافد التى تصب فييا فإن 69)*
مميار من  16) مميار متر مكعب 114إيرادىا السنوى 

مميار بالتبخر  93مميار أمطار ( يضيع  98الروافد + 
ىو المتصرف من البحيرة عند نيل  مميار 21ويتبقى 
   .فيكتوريا

السنوى الذى % من اإليراد 18) اى ال يساوى إال *
 ( .يصل إلى بحيرة البرت بعد مستنقعات بحيرة كيوجا 

  -:حبريح اٌربد*
ونير السميميكى   مميار من بحيرة ادوارد 3.6تستمم -1
 و 
 باإلضافة إلى مميار من نيل كيوجا 21.5تتسمم -2 

 مميار( 31.4المجموع )مميار6.3أمطار وروافد  أخرى 
 .ميار م 23.8المتبقى  7.6يضيع بالبخر -3
أما تصرف نيل البرت عند نيمولى بالسودان -4
 .مميار متر 26
 .من الواضح ان بحيرة البرت يقل الفاقد منيا بالتبخر وتقل األمطار عن بحيرة فيكتوريا و -5
      -:ْ رىْٛ فياْ ٕٕبػٝحبريٖ اٌربد لرٍٖؼ  :(مب رفَو) 
  .إرتفاع منسوبيااألمر الذى يجعل مساحة سطحيا ال تزيد ب الرتفاع سواحميا -1

 . فٌكتورٌا بحٌرة له ماتتعرض عن كثٌرا ٌقل منها البخر مقدار -2

 .فٌكتورٌا نٌل من اكبر البرت نٌل تصرف مقدار  -3
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 )مب رفَو( :ِزٍٜٛ اٌزٖوف إٌَٜٛ ٌجؾو اجلجً ػٕل ِٕغال ٘ٛ ١ٍِ31به ِرت ِىؼت:
 .الشرق جهة من فٌه تصب التى الكثٌرة الروافد بسبب .-1
 . منجال و نٌمولى بٌن اإلنحدار وسرعة المجرى لضٌق ) بالتسرب أو بالبخر سواء الفاقد قلة-2
 ١ٍِبه ِرت ِىؼت 15: ٠فمل ا١ًٌٕ ٖٔف ا٠واكح ػٕل ِٕغال ١ًٌٖ ػٕل ٍِىبْ (رفَومب (

 يف إٌَخ؟
 .نو وبحٌرة منجال بٌن الجبل بحر ادنى فى السدود منطقة ) المستنقعات كثرة-1

 .شماال اتجهنا كلما األمطار قلة مع اةالمٌ وفقد اتبخر زٌادة-2

 ٍِ شدٝ ٍٗب ٕٚ فزَثو خذا ٍَٖخ ىنْٖب خذا وٞظئ ٕٗ٘ وٞاىْ اػبىٚ ىَدَ٘ػخ اىْٖبئٚ اىْبرح ٕ٘ ٕزا*

 . اىزبىٚ عبُٞاىف ٗص٘ه قجو فٞاىص فصو اٗائو وٞاىْ بٍٓٞ ٍِ%  81 اىس٘ثبغ ّٖش

 -:ادلٕبثغ احلج١ْٗ ادلٛمس١ٗ (:صب١ٔب)

 -:وّٛهك دل١بح ا١ًٌٕٚجخ احلجْخ ػٓ ٘ٚجخ اٌجؾرياد ختزٍف ٘:(مب رفَو ) 

 .الصيف وتيبط مياىيا بعد انتياء موسم المطر  فصل يتركز سقوط األمطار خالل  -1

 .مم1366المتوسط السنوى لكمية األمطار الساقطة عمييا  يبمغ-2
اكثر من النيل األززرق  تحمل مياىيا كميات كبيرة من الغرين تزداد كمما اتجينا شمااًل )فيزداد فى عطبرة -3

 .(والسوباط 
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تطول فترة األمطار فى الجنوب وتقل فى الشمال فمدة فيضان السوباط أطول من النيل األزرق ويجف -4
 .عطبرة خمسة أشير من يناير إلى مايو 

 -:ٔٙو اٌَٛثبٛ  *

 ىما: كم ولمسوباط رافدين124لمسافة  فى النيل األبيض بعد بحيرة نويصب 
 :اٌجبهٚ*
 . ايسنو  مكعب متر اريمم 9.2 السوباط نير فى تصرفو بمغي-1
  مستنقعات)  فى مكعب متر اريمم 4 فقدي انو أى اريمم 13.3 جمبال عند تصرفو بمغي نيح فى-2

  ( الشمال فى مشار

  :اٌج١جٛه*
 . األماتونج جبال من األمطار من األخر والجزء ايوبياث من اىويم من جزء ستمدي-1
 . مكعب متر اريمم 2.8 صرفيو  اىويم من جزء فقديف واسعة اتبمستنقع مري-2
 : اْ ٠زٚؼ ٍجك ممب*
 .(  اريمم 12)  مبدأه عند السوباط تصرف-1
 . اريمم 13.5 ضياألب ليالن فى صرفيو  الناصر نةيمد توجد كم 46 بعد-2
 . يايلإ تسربت التى اهيالم من جزء كتسبيف مشار بمستنقعات مروره بعد ادهيالز  ىذه تاتى-3

 ضانيالف وقت
  -ا١ًٌٕ األث١٘ :*

 15السوباط والجبل ) كم جنوب اسوان ومياىو من مجموع 2666ىو الجزء من ممكال لمخرطوم عمى بعد 
مميار لذلك فان النيل االبيض لو  26وتصرف النيل األبيض  مميار من السوباط ( 14مميار من الجبل + 

 -ِٖلهاْ ِٓ ادل١بٖ :*
 .اط جنوب ىضبة الحبشة مصدر صيفى من السوب -1
      .كم من المياه964مصدر استوائى دائم وىو بحر الغزال من ىضبة البحيرات وطول النيل األبيض  -2
يوم فى مجرى واسع قميل األنحدار بطىء التيار فيتعرض لمبخر والتسرب  25إلى  26تجرى فى مدة من -3

 .  مميار 26.5فيقل تصرفو عند التقاءه بالنيل األزرق 
 -١ًٌٕ األث١٘:ا*

 . اسوان جنوب كم 2666 بعد عمى لمخرطوم ممكال من الجزء ىو-1
 .(  السوباط من 14+  الجبل بحر من 15)  اريمم 29 والجبل السوباط مجموع من اىويم-2
 : ىما اهيالم من رنامصد لو ضياالب ليالن فان لذلك اريمم 26 ضياألب ليالن تصرف-3
 .الحبشة ضبةى جنوب السوباط من فىيص مصدر. (أ)
 .تار يالبح ىضبة من لاز الغ بحر وىو دائم استوائى مصدر. (ب)
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 ١ٍِبه؟ 26ل اخلوَٝٛ اىل ٕ)مب رفَو(: لٍخ رٖوف ا١ًٌٕ األث١٘ ػ
 األنحدار ليقم واسع مجرى فى ومي 25 إلى 26 من مدة فى قطعياي اهيالم من كم 964 ضياألب ليالن طول
 .والتسرب لمبخر تعرضيف اريالت بطىء

 -ىهق: ١ًٕ الاٌ*

  .يمتقى بالنيل األبيض عند الخرطوم ويسمى بالنيل الرئيسى حتى البحر المتوسط-1
 .مميار  3.8كم والتصرف عند مخرجيا3666ومساحتيا  يستمد مياىو من بحيرة كانا-2
ػىٌ ١ًٔ ف١ىزٛه٠ب ف١يكاك ٙقبِخ ٚلٛح فٝ وً فٞٛح ا١ًٌٕ الىهق  (:رفَو بمب*)

   : خيٞٛ٘ب
 . دةيعد روافد من صموي ام بسبب -1
 فيوتصر  خطوىاي خطوة كل فى قوتة ايكتور يف لين فقدي -2
 . األزرق ليالن فيتصر  عشر ايكتور يف لين
 : ِٖو ٘جخ ا١ًٌٕ؟ (مب رفَو)
 . ضانيوالف والخصوبة السوداء بالتربة مدىاي-1
 رصيالرص سد وجدي تانا رةيبح من كم 946 بعد عمى*

 .  األزرق ليالن عمى
 56 صلي الذى المنسوب اسيلق ةيسيرئ محطة ىناك وجدي*
 .  مكعب متر اريمم
 قبل صبانيو  والرىد الدندر نيرفد ا ب األزرق ليالن متقىي*

 ويولي من متر اريمم 4 فانيضي ثيح كم 215 ب الخرطوم
 . السنة باقى جفانيو  سبتمبر إلى
 وعند اريمم 52 الخرطوم من بالقرب األزرق ليالن تصرف*

 . ضياالب ليالن حجزيو  اريمم 84 اسوان
 مسافة ويجانب عمى ضيفيف اهيالم من ضياألب ليالن ديز ي*
 . كم 4 إلى 3 من
 زانخ فيو الشمال نحو ضياألب ليالن جرىي ضانيالف بعد*
 بعد تةياىم قمت الذى اءياألول خزان جبل ميأق ولذلك عىيطب
 . العالى السد بناء
 -وح : ـو ػٞجــٔٙ*
 .كم 316 ب الخرطوم بعد صبيو  كم 886 بطول تانا رةيبح قرب ايوبياث جبال من نبعي-1
 .والسالم تيالست:  ىما رفدان ا لو-2
 . ناً يغر  األنيار اكثر وىو موارد بال بعده ليوالن الروافد آخر عدي-3
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  منيا اريمم 12.5 تصرفو ومتوسط اغسطس فى متمىءيو  ويما إلى ريناي من أشير 5 جاف-4
 .اسوان عند اريمم 12
  لكن سىيالرئ ليالن مصب من كم 435 بعد عمى القربو خشم اسيمق ويعم سييالمقا اىم وكان*

 . القربو خشم سد إنشاء بعد تةياىم قمت
 . مكعب متر اريمم 96.5 وعطبرة واألزرق ضياألب ليالن تصرف سبق مما*
 الفاقد قمة رجعيلتبخرو با الجافة المناطق فى الفارق عيضي ثيح متر اريمم 89.3 حمفا وادى عند صبحي*

 . انيالجر  وسرعة األنحدار شدة بسبب
 -:ؽٛٗ حبو اٌغياي: (صبٌضب)
 .لول نير المستنقعات ىذه فى صبيو  برك عن عبارة زل ا الغ ببحر التقاءه قبل العرب بحر عتبري-1
 .  مكعب متر اريمم 6.7 ومتوسطو ونجوي نير لول نير جنوب مكعب متر اريمم 4 وتصرفو-2
 .  اريمم 5.3 تصرفو ومتوسط الروافد أىم ىو الجور نير-3
  الروافد لبعض باإلضافة ىذا مكعب متر اريمم 1.1 تصرفو ومتوسط الجنوب فى قعي تونج نير-4

 .المستنقعات فى اىيايم عيوتض اريمم 6.8 تصرف والتى األخرى
 صلي ال المستنقعات فى عيتض مكعب متر اريمم 15 وروافدهزال الغ بحر تصرف متوسط فإن ذلك وعمى*

 .  مكعب متر اريمم نصف سوى نو رةيبح عند منيا
 . مكعب متر اريمم 1 ممكال إلى نو رةيبح تصرف متوسط*
 -: إىل ٔبٕو حبريح ػٕل اٌىٍٝ اإل٠واك رٛى٠غ ٚديىٓ*

 %16 ةياإلستوائ ت ر ا یالبح ميإقم. 1
 %15 السوباط. 2
 %56 األزرق ليالن. 3
  %13 العطبرة. 4
 . اهيالم من%  16 مصر عطىيرات يالبح ىضبة عند الدائم رالمصد-1
 .%84 عطىي الحبشة ىضبو فى الموسمى المصدر-2
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 (أٍئٍخ ػٍٝ اٌفًٖ اخلبٌِ)
 

 ( أِبَ اٌؼجبهاد األر١خ : X( أٚ ػالِخ )   √:ٙغ ػالِخ )  (اٌَؤاي األٚي)
 أيام الفيضان.يختزن النيل مياىة في نير العطبرة  .1

 لسوباط مياة النيل األبيض أيام الفيضان.يختزن نير ا .2

 تقوم منطقة السدود النباتية بتخزين مياة الفيضان. .3

 يتساوى تصريف مياة النيل األزرق مع تصريف مياة نيل فكتوريا. .4

 يتساوى مقدار مياة نير السوباط ومياة نير الجبل في بعض أشير الصيف. .5

 
 : مب رفَو وال ِٓ : (اٌَؤاي اٌضبٔٝ)

 ؟يراد النير في المنطقة بين منجال وبحيرة نوضياع نصف ا .1

 ؟بحيرة ألبرت أصمح من بحيرة فكتوريا كخزان صناعى .2

 ؟زيادة األمطار أو نقصانيا ال يؤثر في مقدار الماء الخارج من ىضبة البحيرات .3

 ؟مصر ىبة النيل .4

 ؟عدم صالحية بحيرة فكتوريا كخزان صناعى لمنيل  .5

 سنويا ؟ 3سوى نصف مميار متر ل ال يصل الى النيل من حوض بحر الغزا .6

 السوباط دائم الجريان ؟ .7

 أىمية نير العطبرة؟ .8

 يخطوىا؟ عكس نيل فيكتوريا فيزداد ضخامة وقوة فى كل خطوةالنيل االزرق  .9

 

 : ِبما حيلس إما :(اٌَؤاي اٌضبٌش)
 لم توجد جنادل النيل النوبى. .1

 زاد إنحدار النيل األبيض. .2

 ة وقوة إندفاعة.لم يأت نير السوباط بغزارة مياى .3

 أصبحت ىضبة الحبشة ىى المصدر الدائم لمنيل. .4

 
 : لبهْ ثني وال ِٓ : (اٌَؤاي اٌواثغ)

 النيل األزرق ونيل فكتوريا. .1

 العطبرة وبحر الجبل . .2

يراد النير. .3  تصريف النير وا 



 جغرافٌا                                                                            الصف الثالث الثانوي                     ال فًالرسالة                     

38 

 01061994820           األستاذ / محمود شكري الرشٌدي                                                      

 
 : ِب إٌزبئظ ادلرترجخ ػٍٟ : (اٌَؤاي اخلبٌِ)

 إرتفاع سواحل بحيرة ألبرت. .1

 األزرق. نظام جريان النيل .2

 إنتشار المستنقعات في بحر الجبل. .3

 
 رٖو٠ف إٌٙو. –أموو اٌؼاللخ ثني إحنلاه إٌٙو :  (اٌَؤاي اٌَبكً)
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 (َبكًاٌفًٖ اٌ) 
 ؽٛٗ ا١ًٌٕ ٌٍزؾىُ عٙٛك األَٔبْ فٝ كٚي)

 ( ِْوٚػبد ٙجٜ ١ِبح ا١ًٌٕ)  (فٝ ١ِبح ا١ًٌٕ
 

ضاريس وموسم يختمفان فى الت مصدران لممياة لمنيؿ *
 سقوط األمطار ولذلك اختمف جريان النير من وقت الخر
احيانا يطغى جزء من ماء النيل عمى األخر فيقل األنتفاع 

 و .ب
مياة بحر الجبل فى السدود اال ان  عمى الرغم من فقد*

مياىة تكون منتظمة نسبيا مابين مارس ويونية ويغذى 
  . (ث١٘ا١ًٌٕ األ) خالل ىذه الفترة النيل بالمياة

عندما يفيض النيل األزرق وعطبرة تقل اىمية بحر  *
الجبل والسوباط وتحتجز مياة النيل األبيض بسبب تدفق 
المياة من ىضبة الحبشة ويتحول النيل األبيض لخزان 

 . طبيعى 
تجرى مياة النيل األزرق من اكتوبر الى ديسمبر  *

حر ويصل بحيرة ناصر مابين يناير وفبرايروتكون مياة ب
 .الجبل مخزونة فى بحيرة نو وال تتجدد 

ومن ذلك يتضح اىمية التفكير فى انشأ مشروعات  *
ه لألستفادة من مياة النيل واكثر الدول احتياجا ليذ

تتعدى احتياج الدول األفريقية لمنيل فى توليد الكيرباء مثمما حدث فى  المشروعات ىى مصر ففى الجنوب ال
 . فيو يولد كيرباء ألوغندة  ياعند بحيرة فكتور  (ا٠ٚٓ)سد 

 :النيل ومشروعاتة مصدر حياة لذلك اقيمت مشروعات تيم مصر مثل  إنمصر ففى اما  *
( فُْ اٌموثخ -اٌوٕريٓ  -ٍٕبه ( وفى السودان )اٌؼبىل اٌَل -األ١ٌٚبء عجً –ٍل اٍٛاْ )

 . (ٍٝعٛجن لٕبح – اٌربد – و١ٛعب –)ٍل ا٠ٚٓ ثم السدود فى اعالى النيل واثيوبيا 
 -:ِْوٚػبد ػٍٝ ا١ًٌٕخ ِب اذللف ِٓ البِ*

 .توفير مياة لمرى والزراعة -1
 .توليد الكيرباء -2
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 .تيسير المالحة -3
 .حماية العمران من خطر الفيضان -4
 -:ادلْوٚػبد اٌىت رمَٛ ػٍٝ ا١ًٌٕ ٔٛػبْ ّ٘ب *
 - :اخليأبد(:اٚل )

 .قرنىىى اقامة السدود عمى النير بغرض تخزين المياة تخزين موسمى او 
 -:اٌزقي٠ٓ ادلٛمسٝ*

  وخير مثال عمي ذالك:تخزين المياة موسم الفيضان واألستفادة منيا بعد ذلك عندما تقل المياة و ى
 . لمدة عام هايتخزن المىي ( و ١ٌٚبءاأل –اٌوٕريٓ  – اٌموثخ فُْ – ٍٕبه  -فياْ اٍٛاْ )

 -:اٌزقي٠ٓ اٌمؤٝ

ياة لألستفادة منيا فترات الجفاف والحاجة ولمدة طويمة قد تصل وىو تخزين المياة فترات الفيضان وزيادة الم
ى الترع الصغيرة كما فى ذ( وقد ترتفع المياة امام الخزانات فتغاٌؼبىل اٌَل –ا٠ٚٓ )  عدة سنوات  مثل

 بالسودان ٍٕبهخزان 
 -:اٌمٕبٝو (:صب١ٔب)

 ية الترع وتخزين المياةماكن تغذال رفع مناسيب المياة الغرض منيا*
تخدم ىى التخزن المياة لكن تخدم توليد الكيرباء  والرى والمالحة او و 

 . ىذة األغراض مجتمعة
كى نقيم اى مشروع عمى النير البد من توافر المعمومات األساسية لو *

وخصائصة وبالنسبة لنير النيل  تيارهنحدارة وسرعة اعن منسوبة و 
الشاممة  م  ولكن الدراسة641ترجع معموماتنا عن خصائصة لعام 

 : بدات مع القرن الحالى
 -:ِْوٚػبد اٌزقي٠ٓ ادلٛمسٝ*

 -:فياْ اٍٛاْ*

 .كم من قناطر الدلتا   946عمى بعد  يقع عمى النيل عند اسوان عند الشالل األول-1

بسعة  1932 ثم1912تمت تعميتة و مميار متر مكعب  بسعة واحد 1962 وافتتح 1898 بناؤةدأ ب-2
 .  ساعد عمى توليد الكيرباء و مميار 5و 2 بسعة1955  تعميتة ثم تم  مميار متر مكعب5
 .فتحة مستطيمة ذات اوناش يدوية تفتح وتغمق  186 جزء شرقى مصمت وجزء غربى من يتكون من -3

 6بعرض بط المائى وفوق السد المصمت طريقبوابات بالض 6احواض ليا 5يوجد ىويس مالحى غربا لو -4
 . متر 9بعرض وفوق السد األخر طريق  رمت
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 -:عجً األ١ٌٚبءفياْ *

 .  (األث١٘)كم من الخرطوم عمى النيل  46 عمى بعد (األ١ٌٚبء)قع بالسودان عمى جبل ي-1

    مميار لمصر يصل منيا  3 بسعة  1942 تدريجيا حتى ووتم الحجز ب 1937 - 1933 بين انشأ ما-2
 .ىويس لممالحةو  جزء ترابىفتحة  56و ويتكون السد من جزء ب  3 مميار م 2.5 ألسوان

من  ليوفر الماء لمصرالسد وب السد وانشأ كم جن 635بعد عمى ٍِٛد يمتد حوض التخزين حتى قرية-3
 .ليوليو  حتي فبراير 

  (رفَو  مب) ِىبْ فياْ عجً األ١ٌٚبء افز١به:- 

 .النيل األبيض وتحويمة لخزان طبيعىه بسبب فيضان النيل األزرق وحجزة لميا 
  لٍخ أ١ّ٘خ فياْ عجً األ١ٌٚبء ثؼل ثٕبء اٌَل اٌؼبيل ؟:  (ومب رفَ)
 لعالى السد ا قمة مياة ىذا السد عن مياة-1
 % .166السد والتي تصل الي  مياىةكثرة الفاقد من -2

 م.1977عاموقد سممتة مصر لمسودان *

 -:ٍٕبه فياْ*

 . اخلوَٝٛكم من 354عمى بعد ا١ًٌٕ األىهق يقع عمى -1

 . كم276ب ٓريٕاٌوٚ سد خمف كم8ب ٍٕبه ٍل جنوب م1925مايو في وافتتح  1926بدأ بناءه -2

 .%( 23مميون متر ) 314مميون متر مكعب والفاقد  931محتواه -3
 )مب رفَو( : إفز١به ِٛلغ ٍل ٍٕبه؟

 .السودان قطن فىبالألزرق لزراعة األرض  قربو من النيل -1
 .في ىذه المنطقةصمب الصخرى القاعو  -2
 : أ١ّ٘خ فياْ ٍٕبه؟ (فَومب ر)
  ولتخزين مميار متر مكعب وتغذيةالطممبات ترعة الجزيرة والمناقل السد يروى-1
الف كيمو  15م بوحدتين طاقتيما 1962الف فدان زادت لمميون وأنشات لو محطة كيرباء  366 زراعة-2
 .واط

 : ػلَ اإلٍزفبكح إل ثبجليء األػٍٟ ِٓ ٍل فياْ ٍٕبه؟ (مب رفَو)
 إرتفاع مستوي أرض الجزيرة الزراعية عن مستوي النير. بسبب

 -:ٍل اٌوٕٚريٓ*

 .كم 6يقع عمى النيل األزرق عندبمدة الدمازين والتى تبعد عن مقياس الصيرص ب -1 
 . 1961وبدأ بناءه  1954مباحثات بناءه  بدأت-2 

  كم  166كم من سنار و265المياه فى السودان وزياده األرض المزروعة عمى بعد  لتخزين 1966افتتح -3 
 . من اثيوبيا  
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 . %12والفاقد من التبخر  3مميار متر7.5والثانية  3مميار متر 3بسعة  بنى عمى مرحمتين األولى -4
 . فى الساعة ك/واطالف 156أنشأت وحدة لتوليد الكيرباء -5

 -:فُْ اٌموثخ*

 . نيل الرئيسىكم من التقاء العطبرة بال 438عطبرة عمى بعد النير  يقع عمي-1
 .عمي مر السنينالطمى  ترسيبمميار متر مكعب تقل بسبب  1.3السعة  -2

 . كيمو وات فى الساعة7666توليد الكيرباء  -3
 )مب رفَو(: لٍخ أ١ّ٘خ ِم١بً فُْ اٌموثخ؟

 . 64 - 61ينبىء مصر بكميات الفيضان حتى أنشات السودان سد خشم القربة من كان 
 فُْ اٌمؤخ؟: إْٔبء ٍل  (:مب رفَو)
 .الف فدان فى منطقة البطانة  566لزراعة -1 
 . لتوطين أىالى وادى حمفا المذين غرقت أراضييم بسبب السد العالى-2
( 

 
 -:ٌمؤٝ ادلَزّوِْوٚػبد اٌزقي٠ٓ ا:  (صب١ٔب

 (أ٠ٚٓ)ٍل 
 . حبريح ف١ىزٛه٠بكيمو من  2عمى بعد  ١ًٔ ف١ىزٛه٠بيقع عمى -1

 . مميون جنية ( 8تكمف  ) مميون جنية 4.5ب مصر مع اوغندا فى تنفيذةساىمت م وقد 1954عامأنشأ -2
 اذللف ِٓ اٌَل:*
 لتوليد الكيرباء فى أوغندا  (ا٠ٚٓ ٚه٠جْٛ)متر عند 26ستفادة من مساقط إلا -1
 .مميار متر  266تخزين المياه فى بحيرة فيكتوريا بنسبة -2
 .  ة لصالح أوغندا وكينياالساع واط فى /الف كيمو 156 بنحو كيرباءالد يولت-3

دون سحب أو تخزين لحين األتفاق بين الدول حول موازانات  ومنذ انشاءه حتى اآلن تتصرف المياه طبيعيا*
 .لتشغيمو ىو وبحيرة كيوجا كوحدة واحده

 -:(اٌَل اٌؼبىل)

ان صغيرة ثانوية ففكرت مصر فى انشاء سد ضخم لحمايتيا من الفيض كانت كل السدود عمى النيل-1
 . والجفاف وتخزين المياه الزائدة وليكون أرض مصر دون األحتياج لدول أخرى 

والحفاظ عمى مياة النيل من الضياع فى  ياه وتوليد الكيرباء والزراعةلتخزين الم ىو من اكبر المشروعات-2
 .البحر المتوسط

 -:(حبريح ربٔب)

 .مميار  5 وممكن ان تصل إلى مميار متر متربع 3.5خزان كبير بسعة  -1
  يعوض ىذه الكمية القميمة النيل األزرق بمياىو الوفيرة ويزيد من األراضى الزراعية فى ارض الجزيرة -2 
 مميار متر مكعب  3.8فى التخزين القرنى عند سقوط األمطار القميمة وتصرف  استخدام البحيرة -3
 . ويعرف بسد بميز 2616افتتح السد ابريل -4
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( 
 
 -:حتذ اٌلهاٍخ ِْوٚػبد:  (صبٌضب

  -(: حبريح و١ٛعب)
يتم تجفيف المناقع التى تكونيا وبتعميق نيل -1

  فيكتوريا داخل بحيرة كيوجا 
قامة قناطر وىويس -2 يتم تقميل الفاقد من الماء وا 

 .ٍٕلٜلممالحة عند ميناء 

 -(:ٍل حبريح اٌربد)

ب البحيرة قامة سد عمى نيل البرت حيث جوانإ-1
 مما يقمل الفاقد فى البخر  حدارعالية وشديدة االن

مميار متر مكعب وىو تخزين قرنى  12.5سعتو -2
يخزن المياه عمى مدى سنوات ويستخدم فى فترات 

 .عجز النير 
 -:(ٍل ١ّٔٛىل)

 عند نيمولي وسد البرت عند موتير.اقيم الستمرار المالحة -1
 حيث أن الروافد تخف من  فد شمال نيمولييعادل ما تأتي بو الروا بحر الجبل مقدار من المياة عندحجز -2
 شيورفيعوض السد ىذه التصرفات. 5 - 4
 -:(لٕبٖ عٛجنٍٝ) 

  كم من مخرجو من بحر الجبل66م عمى بعد ـات قناة تخرج من شرق نير-1
متر وعمق  126كم وعرض  366تستمر القناة شمال شرق لتصل لمنيل األبيض قرب مصب السوباط ب-2
 .منع التبخر والتسرب و السدود متر لتفادى منطقة 5
م تقدمت الييئة الفنية 1974اقترح ىذا المشروع السودان ووافقت عميو مصر بصفة مبدأية وفى عام -3

وتوقفت  1978يوليو  17المشتركة لمياه النيل بمذكرة لمصر والسودان لحفر القناة وبدات المرحمة األولى 
 .ثورة يناير م وكان األمل معقودا ان تتجدد بعد 1985سنو 
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 (ػٍٝ اٌفًٖ اٌَبكًأٍئٍخ )

 :مب رفَو وال ِٓ :(األٚيَؤاي اٌ)

 ؿ إعتمادا عمى عمى نير النيؿ؟أكثر الدو مصر  .1

 خشـ القرنة؟أىمية مقياس قمة  .2

 مكاف سد البرت؟إختيار  .3

 سد نيمولى؟إنشاء  .4

 خزاف أسواف عف السد العالى؟إختالؼ  .5

 ؟نير النيؿمجرى عديدة عمى  إقامةالى إنشاء الدعوة  .6

 مكاف السد العالى؟إختيار  .7

 سد الروصيرص؟إنشاء  .8

 

 :إموو اٌفوق ثني وال ِٓ :(اٌضبٔٝاٌَؤاي )

 القناطر. –السدود( الخزانات) .1

 القرنى.التخزيف  –السنوى التخزيف  .2

 .األىمية( –سنار وسد الرصيرص مف حيث ) الموقع سد  .3

 

 : ِبما حيلس إما :(اٌضبٌشاٌَؤاي )

 .حفر قناة جونجمىتـ  .1

 .عمى الروافد الحبشية أثيوبيا بإنشاء العديد مف السدودقامت  .2
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 لبهْ ثني وال ِٓ ::(اٌواثغاٌَؤاي )

 الموقع واألىمية(.) الى مف حيثأويف والسد العسد  .1

 أسواف وخزاف جبؿ األولياء مف حيث )الموقع واألىمية والتصميـ(.خزاف  .2

 أسواف وخزاف سد القرنة مف حيث ) الموقع واألىمية.خزاف  .3

 :ٚٙؼ األرٝ ػٍٝ فو٠ٞخ ؽٛٗ ا١ًٌٕ : (اخلبٌِاٌَؤاي (

أمسبء اخليأبد ٚاٌَلٚك ػٍٝ  ٚٙؼ)أ(:
 اخلو٠ٞخ

 خزاف جبؿ األولياء.-2       . أسوافخزاف  .1

 سد الروصيرص.-4خزاف سنار          .3

 .سد أويف-6     سد خشـ القرية.-5

 سد بحيرة تانى)سد بميز(.-8         السد العالى-7

 .سد بحيرة ألبرت-11ا     .سد بحيرة كيوج-9

 .قناة جونجمى-12        .سد نيمولى-11

ػٍٝ  إٌٙو هٚافلأمسبء  ٚٙؼ: (ة) 
 اخلو٠ٞخ.

أمسبء كٚي ؽٛٗ ا١ًٌٕ ػٍٝ  ٚٙؼ)ط(: 
 اخلو٠ٞخ:
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 )اٌفًٖ اٌَبثغ( 

 ()أىِخ ؽٛٗ ا١ًٌٕ

 .الماء من منيا كل نصيب حول النيل حوض دول بين خالفات حدثت كثيرا ما -1

  .الحوض بدول عالقاتيا عمى حريصة كانت مصر وان خاصة الخالف حل يتم مره كل في كان-2

 من حصة عمى الحصول فرصو اقتناص إال يعنييا ال أخرى دول تدخل بعد خاصة الصراع بدأ األخيرة الفترة-3
 . كان شكل باى المياه

 -)أٚل(: ثلا٠خ الىِخ:

 مشاريع الحوض لدول السكان عدد زيد ا وت ، المياه حصص ثبات إلى األخيرة السنوات في األزمو ترجع-1
 النير روافد عضوبرات البحي عمى سدود بناء تطمبت والتي المنبع دول في والصناعية الزراعية التنمية

 . أجنبيو جيات تدخل إلى باإلضافة

 -*عنٚه األىِخ ادلبئ١خ ثني ِٖو ٚكٚي احلٛٗ:

االعتراف  عدم التنزاني الرئيس اعمن عندما 1964 عام في نيااتنز  دولة استقالل تاريخ إلى ترجع-1
 .1929 عام اتفاقية بينيا من االستقالل إعالن قبل أبرمت التي باالتفاقيات

 تتضمن التي 1977 كاجيرا نير اتفاقيو بروندى و رواندا مع تنزانيا وقعت ثم ، وكينيا أوغندا ذلك أيدت -2
 م. 1929 بإتفاقية عام االعتراف عدم

 النيل روافد احد عمى 1984 فيشا سد بتنفيذ وقامت 1929,1959 التفاقيتي رفضيا إثيوبيا أعمنت-3
 م رات مميا 6.5 بحوالي النيل مياه من مصر حصة عمى يؤثر دق االفريقى مما التنمية بنك من بتمويل األزرق

 . سنو/ 3

 في ترغب بالده أن م2664 عام التنزاني المائية الثروة لوزير تصريحات وتنزانياعقب مصر بين التوتر عاد-4
 ارإخط دون ذلك وكان تنزانيا في القرى إلى لتصل كم 176 تمتد أنابيب عبر فيكتوريا بحر مياه من التزويد
 . لبالده حقا باعتباره احد
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 -*اٌزلفً اإلٍوائ١ٍٟ:

م  1963 عام مشروعا البريطانية الحكومة إلى قدم ىيرتزل الصييونية الحركة زعيم أن بالذكر جدير -1
 .إسرائيل في النقب صحراء إلى النيل نير مياه من جزء لتحويل

خالل  من إلسرائيل المياه لجمب مشروعا(  كالى اليشع)  االسرائيمى الميندس صمم 1974 عام فى -2
 بعد وتكرارطمب  المشروع السويس قناة أسفل وسحبيا داخميا المياه تدفق معدل ليزيد االسماعيميو ترعة توسيع
 النيل حوض مع دول لإلتفاقات السابقة تطبيقا مصر رفضتو الذي األمر 1979 عام ديفيد كامب معاىده توقيع

 . بالمياه النيل حوض خارج دولة ىا امداد عدم جواز عمى تنص التى و

 -)صب١ٔب(: أٍجبة اخلالفبد ثني كٚي ؽٛٗ ا١ًٌٕ :

 اعادة عمى التنويو تم م 2665 في يوليوعام االسكندرية فى الحوض لدول المائية الموارد وزارء اجتماع فى-1
 (. السودان و مصر) المصب دول عمى انعكس م مما 1959و 1929اتفاقيتى  فى النظر

مميار م  18.5 عمى السودان وتحصل النير مياه من% (  87) نحو  مكعب م مميار 55.5 صرم حصة-2
 ( . م مميار 84يبمغ ) المصرية الحدود دخولو عند النير ايراد)  النير حصة من% (  13مكعب )

 .  النير عمى مشروعات اقامة فى حقيا عمى المنبع دول اكدت-3

(  بورندى - رواندا – رطية ا الديمق اكنغو – زنيا ا تن – كينا – ندااوغ – اثيوبيا)  المنبع دول طالبت-4
 االستعمار. فترة فى عقدت القديمة االتفاقيات ان بحجة السودان و مصر عمى جديدة اتفاقية بفرض

 الوضع وترتيبات المائية الحصص يخص فيما عميو ىو ما عمى الوضع يبقى بان والسودان مصر طالبت-5
 : باالتى تتمسكان و المصب و المنبع دول بين الحالى

 . النيل حوض عمى مشروعات اى قيام عمى المسبقة الموافقة-أ

 . النيل نير مياه فى المصب لدول التاريخية الحقوق-ب

 . النيل نير مياه حول المتخذة القرارات عمى االجماع-ج

 يور لمزيد من التشاور بينيم.ش 6لذلك تم تأجيل تعديل اإلتفاقية لمبادرة دول حوض نير النيل لمدة 
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  -)صبٌضب(: أُ٘ اٌٖواػبد ثني كٚي احلٛٗ: 

 -:  اٌَٛكا١ٔخ ادلٖو٠خ اخلالفبد - (أ)

 من تسوية جزء 1929 اتفاقية ان السودان اعتبر حيث م1955 عام استقاللو السودان نيل بعد بدأت-1
 فى الحق مصر تعطى وانيا خاصة واحد طرف من فيى السودانية القيادة غياب فى اجنبى طرف مع سياسية
  الى المنبع من النيل مجرى مراقبة

 . النير عمى تنفيذه مزمع مشروع اى تجاه الفيتو حق منحيا جانب الى المصب

 . مصر واعترضت م 1958 عام )الروصيرص( سد بناء السودان أعمنت-2

  النيل عمى تقام التى المشروعات عمى الرقابة فى مصر حق الغاء عمى م 1959 عام االتفاق تم-3

 .  مصر فى العالى السد بناء مقابل بالسودان الروصيرص خزان بناء عمى االتفاق تم-4

 -:  ا١ًٌٕ اػبىل كٚي ِغ اخلالفبد - (ة)

 استصالح فى رغبتيا يوضح بطمب م 1981 عام النامية لمدول المتحدة االمم لمؤتمر رسميا اثيوبيا تقدمت-1
 االزرق . نيلال حوض فى فدان الف 227

  . 3 م مميار 6.5 بنحو مصر حصة عمى أثر والذى النيل روافد سد فيشنا أحد بتنفيذ فعال قامت-2

 .  سنويا 3 م مميار 7 بحوالى مصر حصة عمى ستؤثر أخرى مشروعات ثالث بدراسة قامت-3

 1996 مايو النيل مياه عن لندن جامعة والشرقية االفريقية الدراسات مركز فى االثيوبى المياه خبير اعمن-4
 النيل. اعالى دول مع التشاور دون النيل مياه اقتسمت قد والسودان مصر ان م

 . الجفاف من لموجات تعرضيا رغم النيل مياه من 3 م مميار 6.6 سوى تستغل ال اثيوبيا ان اوضح-5

 . 3 م مميار 6.5 سوى تستخدم ال النيل اعالى دول بقية 6-

 -ياع ا١ٌَبٍٟ:)هاثؼب(:ادل١بح ٚإٌ 

 . والسودان مصر عمى لمضغط كورقة المياه القدم استخدمت منذ-1

 األحمر البحر حتى االزرق النيل منابع من يمتد مجرى بشق القناعو الحبشة بممك البرتغاليون اتصل-2
 . المياه من مصر لحرمان
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 -احلل٠ش: اٌؼٖو *فٝ

 المياه عمى يؤثر مما اثيوبيا لصالح النيل نير عمى سدود اقامة لعرض وصييونية امريكية شركات تدخمت-1
 المائية مواردى مصر من%  97 تمثل التى النيل مياه عمى اعتمادا االكثر الدولتان والسودان لمصر الواصمة
 . 3 م مميار 55.5 حصتيا تبمغ التى

 .  ثانية مرة المياه استخدام ألعادة المصريين يضطر مما االحتياجات يكفى ال القدر ىذا-2

 الى االمطار معدل يصل حيث النيل مياه الى كثيرا يحتاج ال وجنوبيا فوسطيا السودان جميورية اما-3
 ممم. 1566

 2.4 الستصالح السودان نية ظل فى وخاصة النيل الى احتياجا اشد فيو السودان جميورية شمال اما-4
 دول انفصال ذلك الى اضف الماء نم اضافية 3 م مميار 15 تطمب وىى الزراعية االرض من ىكتار مميون
 . النيل مياه من االكبر النسبة عمى تسيطر التى السودان جنوب

 3مميارم 176 نحو المثمى حاجتيم وتبمغ نسمة مميون 266 من يقرب ما النيل حوض سكان تعداد يبمغ-5
 الدول االستعمارية من ضغط كعامل النيل نير استخدم لذلك المياه من الذاتى االكتفاء لتحقيق المياه من سنويا
 النيل. مياه تتطمع الى بل وسوريا لبنان مياه بسرقة تكتفى لم التى الصييونية الدولة تفعمو ما غرار عمى

 -: ػٕز١ىب *إرفبل١خ

 مفاوضات بعد باوغندا عنتبى مدينة فى م14/5/2616 فى تنزانيا – روندا - اوغندا – )اثيوبيا:  وقعتيا-1
 . بوروندى –الديمقراطية  الكونغو مندوبو يحضر لم النيل حوض دول من سنوات 16 استمرت

 .  ليا تاييد بيان كينيا اصدرت-2

 .  مصر حضور بدون وتمت النيل ماء فى القومى امنيا تمس انيا مصر ترى-3

 -*ِٛلف ِٖو:

 ضد اقيةاالتف ىذه ان الدولية المنظمات لجميع توضح حتى االجراءات جميع ستتخذ انيا مصر اكدت-1
 الدولية. حقوقيا عمى تعديا وتمثل لمصر ممزمة وغير الدولى القانون

 . حل الى والتوصل المفاوضات مائدة الى بالعودة القناعيم الحوض دول بجميع ستتصل انيا اكدت-2
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 . النيل مياه من بحصتيا متمسكة وانيا حقوقيا عمى لمحفاظ الدولى القانون الى ستمجأ انيا اكدت-3

 . فييا طرفا مصر تكون النيرال مياه لتقاسم اتفاقية توقيع من النيل حوض دول تحذر  -4

 ال يجب التياون أو التساىل فيو. قومى امن مسألة القضية اعتبرت مصر أن 

 -*ِٛلف اٌمبْٔٛ اٌلٚيل :

 قانونيةواحكام  اسس عمى قائمة النيل مياه فى تاريخية حقوق لدييا مصر أن الدولى خبراء القانون يؤكد. 1
 م. 1978 الدولية عام لممعاىدات فيينا اتفاقية من 12 والمادة م 1961 الدولى القانون اقرىا دولية

 لمخمف. السمف من تنتقل التى المعاىدات من الدولية باالنيار الخاصة االتفاقيات تعتبر. 2

احد  حول وسموفاكيا لمجرا بين نزاع فى م1997 حكميا عام فى القاعدة تمك الدولية العدل محكمة اكدت. 3
 . الدانوب نير عمى المشروعات

 -َ ٍِٚف ا١ًٌٕ:٠2111ٕب٠و  25*صٛهح 

 المتعمقة باالمن الممفات اخطر من يعد والذى النيل مياه ممف معالجة فى السابق النظام فشل ان بعد. 1
 . م 2611 يناير 25 ثورة اعقاب فى المشكمة ىذه لعالج عديدة محاوالت بدات القومى

  اوغندا الى الثورة وشباب الشعبى البرلمان سفر ىو المحاوالت ىذه اول. 2

 . النيل حوض دول مع العالقات في جديدة صفحة وفتح النيل حوض دول لبحث ممف م 2611 مارس .3

 . النيل حوض ودول افريقيا الي توجييا عمي المصرية الحكومة تأكيد. 4

 السبل الممكنة ألنو يمثل أمن مصر القومي. نير النيل بكل بحماية المسؤلين تعيد. 5
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 (ػٍٝ اٌفًٖ اٌَبثغأٍئٍخ )

: أصبهد إرفبل١خ ػٕزجىن اجلوٚػ ٚاخلالفبد ثني كٚي ؽٛٗ (األٚياٌَؤاي )
 ٙٛء اٌؼجبهح ٚٙؼ األرٝ(: يفا١ًٌٕ ) 

 عمى االتفاقية . حدود الدوؿ التى وافقت.1

 االتفاقية. ىذهما موقؼ مصر مف -2

 ما موقؼ القانوف الدولى مف االتفاقية.-3

 : ِبما حيلس إما:(اٌضبٔٝاٌَؤاي )

 إتفاقيـ مع مممؾ الحبشة؟ فينجح البرتغاليوف -1

 ـ؟1929وافقت السوداف عمى إتفاقية سنة  -2

 ـ؟1959-1929عاـ إعترفت تنزانيا بإتفاقية -3

 :مب رفَو وال ِٓ :(ضبٌشاٌاٌَؤاي )

 ؟ 21أعالى النيؿ بداية مف القرف  فيصرى أىمية التواجد الم-1       

 ممؼ مياة النيؿ قضية أمف قومى؟-2       

 حدوث خالفات بيف مصر والسوداف عمى ماء النيؿ؟-3       

 ونية؟إتفاقية عنتيبى غير قان-4       

 وال ِٓ األرٝ: ِبإٌزبئظ اٌىت رورجذ ػٍٝ: (اٌواثغاٌَؤاي )

 إعالف الرئيس التنزانى بعدـ اإلعتراؼ باإلتفاقيات الموقعة قبؿ اإلستقالؿ.-1      

 إعالف السوداف نيتيا بناء سد الروصيرص .-2      

 حوض النيؿ. فيتدخؿ القوى اإلستعمارية -3      
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 واف١خ ِٖو(غ)ع
 ( ِٛلغ ِٖو) 

 - :انفهكٙ ادلٕلغ-1
 .موقع المكاف بالنسبة لخطوط الطوؿ ودوائر العرضىو 
 خطى بيف تمتد كماو .االستواء خط مف تقريباً  عرضية11=  شماالً 31.36-222 عرض دائرتي بيف مصر تمتد
  .تقريباً  طولية12=  شرقاً  372-25 طوؿ

 -:اجلغؽايف ادلٕلغ-2
المجاورة  المكاف بالنسبة لمدوؿ موقع ىو

 . األخرى واألماكفوالمسطحات المائية 

 لقارة الشرقي الشمالي الركف في مصر تقع  
  .آسيا قارة فى سيناء وتقع أفريقيا

  -:حيل٘ب* 
1-  

 
       .المتوسط البحر:  ذيبل

2-  
 
 .السوداف:  عٕٛثب

3- 
 
 العقبة وخميج األحمر بحرال:  ّولب
  .وفمسطيف

4 -  
 
 .ليبيا:  غوثب

 -(:٘نا ادلٛلغ :فٖبئٔ) (:حت١ًٍ ادلٛلغ اجلغوايف)

 البحر األحمر ( -تقع مصر عند ملتقى قارتً آسٌا وأفرٌقٌا فهً مفرق بحرٌن )البحر المتوسط  -1

 كم. 111وتمتلك برزخ السوٌس الذي ال ٌزٌد طوله عن 

 مسطحٌن مائٌٌن ) بحر وبحر أو بحر ومحٌط (.بس ضٌق ٌفصل بٌن هو ٌا : (اٌربىؿرؼو٠ف )

 -181الكبٌر الذي ٌمتد بٌن قارتً أسٌا وأفرٌقٌا ما بٌن دائرتً عرض  النطاق الصحراويتقع مصر فً قلب  -2
 مشماال   311

 -:ٌقطع النطاق الصحراوي الكبٌر ذراعان مائٌان كبٌران هما-3

 الخلٌج العربً. -ب              البحر األحمر. -أ

 وٌقتربان من البحر المتوسط اقترابا  مشدٌدا   حٌث : مشرقى  ومشمالى غربىجنوبً إتجاهما 

 نهر الفرات.من البحر المتوسط عن طرٌق  الخلٌج العربًٌقترب   -أ

 ٌقترب البحر األحمر من البحر المتوسط عن طرٌق برزخ السوٌس.  -ب
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 :نقطتٌن هما  ٌقترب نهر النٌل من البحر األحمر عند -4

      -    ب:ص١ٕخ لٕ -(أ)

 .وٌعتبر بهذا طرٌق مالحً تجارى هام: ثبٌموة ِٓ اٌمب٘وح ِٕٞمخ رفوع اٌلٌزب -(ة)

 -:اجلغوايف ِٛلؼٙب اٍزضّبه يف ِٖو كٚه*

 

  -أ
 
 للديب

السوٌس لتصل نهر النٌل برأس  -شقت قناة النٌل 

خلٌج السوٌس والتً أطلق علٌها قناة سٌزوسترٌس 

خاو لتصل بٌن البحر األحمر والبحر المتوسط أو ن

 بطرٌق غٌر مباشر.

فٝ اٌؼٖو 
 اإلٍالِٟ

فٝ فرتح 
 الٍزمواه

 عروف االن فى مصر بشارع بورسعٌدوالمأعٌد  حفر القناة وأطلق علٌها اسم خلٌج أمٌر المؤمنٌن -1

 أحد فروع  كانت التجارة بٌن أوربا وآسٌا تصل بالسفن إلى مٌناء رشٌد او دمٌاط ثم عبر-2

السوٌس ثم إلى موانئ البحـر األحمر ثم عدن  -الدلتا حتى موقع القاهرة الحالً ثم تسٌر فى قناة النٌل

 .والعكس وموانئ شرق أفرٌقٌا موانى الهند والشرق االقصى ومنها إلى 

فٝ اٌفرتاد 
 ادلٚٞوثخ

قلها القوافل عبر الصحراء الشرقٌة أثناء الحروب الصلٌبٌة كان ٌتم نقل التجارة عبر النٌل حتى قنا ثم تن

طرٌق إضافً للتجارة العالمٌة عبر مصر بٌن الشرق  هوإلى أحد موانئ البحر األحمر مثل القصٌر و

 والغرب.

 

 

اٌؼٖو  فٝ
 احلل٠ش

لتصل البحر  1661وافتتاحها للمالحة عام تم حفر قناة السوٌس 

 جة ذالك:كان من نتٌالمتوسط بالبحر األحمر اتصاالً مباشرا وقد 

إلى جانب مدٌنة السوٌس  بعد حفر القناة إقامة عدة مدن هامة -1

 هً : اإلسماعٌلٌة والقنطرة شرق وغرب وبور سعٌد.وهذه المدن 

إحٌاء الطرٌق اإلضافً القدٌم للتــجارة وربط البحر األحمر  2-

سفاجا وطرٌق  -بوادي النٌل عن طــرٌق رصف طرٌق قنا

 ضافة إلى الخط الحدٌدي.السوٌس باإل -القاهـــرة

تعتبر موانئ مصر الجوٌة مراكــز التقاء للطرق الجوٌة العالمٌة  -3

 بٌن قارات العالم القدٌم.
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 -:أُ٘ اٌَاللد اٌجْو٠خ*

 -: (ا٢ٍواد لجً ِب ػٖو ) ٜاٌجؾو ادلزٍٛ ٍالٌخ -1
 إلى مصر أرض وتحولت شجاراأل المطر وجفت قؿبعد أف  والغربية الشرقية الصحراء نزؿ المصرييف القدماء مف

 .البميستوسيف نيايةوذلؾ فى  الحالية الصحارى
 البشرة- الطويمة الرأس - نحيفة - المتوسطة بالقامة تمتاز): مم١ياد اٌَالٌخ*

 (السمراء
 -:( اٌضبٟٔ ه١ٌَِ دتضبي)  يمثميا و

 .الجيزة أىراـ إلى نسبة الجيزاوية  بالساللة سميت :اجل١يا٠ٚخ اٌَالٌخ -2
 برزخ طريؽ عف آسيا غرب جنوب وذلؾ مف األىراـ بناة عصر فىت لمصر جاء

 .السويس
قامة قصيرة  - العريض الرأس):  بػػ الساللة ىذه تمتاز : مم١ياد اٌَالٌخ*

 .(تمثاؿ الكاتب المصري القاعد القرفصاء يمثميا - مكتنزة عريضة المنكبيف
١ً كهٚػب ٚال١خ ٌٛاكٞ إٌاٌٖؾبهٜ ادلٖو٠خ :رؼل (مب رفَو)

 .عبر عصور طويمة  حمت مصر مف الغزو األجنبيألنيا   ؟ٚكٌزبح
 - ممب أكٜ إىل :*

 .أمف واستقرار إال فى عصر اليكسوسظؿ  بيا المدنية فى المصرية ةنمو المدين -1
 .احتفظت مصر بشخصيتيا فترات طويمة   -2
 ية مصرية عمى ضفاؼ النيؿ.امتدت المدنية المصرية حتى مدينة دنقمة وأنشأت مراكز عمرانية وحضار  -3
 غريد ِٖو ٌَبٔٙب ِورني؟ (:مب رفَو)

ؽ.ـ غيرت مصر  332ظيرت مدينة اإلسكندرية عاـ بعد فتح االسكندر لمصر  -اٌؼٖو اإلغو٠مٟ: يف* 
 لسانيا لممرة األولى حيث كتب عمماؤىا بالمغة اإلغريقية.

أصبح معظـ   وىجرات عربية.ـ واستقبمت مصر 641فتح العرب مصر عاـ  -فٝ اٌؼٖو اإلٍالِٟ :*
 غير المصريوف لسانيـ لممرة الثانية إلى المغة العربية.فالمصرييف مف المسمميف 

 -:ادلٛلغ ثفًٚ ِٖو اوزَجزٙب اٌزٟ ادل١ّيح اٌٖفبد*

1-  
 
  -:للديب

 .متماسؾ واحد شعب مف قومية دولة أنشأ مف أوؿ القدماء المصريوف كاف-أ
 .العالـ في المدنيات أوؿ مف القدماء المصرييف مدنية كانت -ة
 .المتوسط البحر حوض في الرئيسية العمـ منارة وكانت اإلسكندرية بمكتبة تزىى مصر كانت -ط
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 -: اٌؼوثٟ اٌؼٙل يف -2

 .جالوت عيف موقعة فيواإلسالمي  العربي العالـ عف ىغولاالملمخطر  مصر صدتت -ا
 .ةالصميبي حمالتال مف اإلسالـ مصر حمت -ب
 .الشريؼ األزىر بفضؿ اإلسالمية والثقافة العربية المغة كزمر  أصبحت -ج
 -: احلل٠ش اٌؼٖو يف -1

 .واألفريقي العربي العالميف في الحديث العمـ نشر وفى أفريقيا تحرير في كبير بدور اآلف مصر تقوـ
ا١ٌَب١ٍخ ِٖو ؽلٚك:- 
 -: ا١ٌَب١ٍخ احللٚك ِؼىن*
 قوانيف تنتيي وعندىا مستقمة كدولة وكيانيا ومساحتيا ورقعتيا فيةالجغرا الدولة أبعاد تحدد التي الخطوط تمؾ ىي

 .وسيادتيا الدولة
نما والتحديد الدقة بنفس الماضي فى معروفة السياسية الحدود تكف لـو   بيف واسعة فاصمة نطاقات تمثؿ كانت وا 

 . (ثبٌزقَٛ) تعرؼ الدوؿ
 - :ا١ٌَب١ٍخ ِٖو حللٚك اجلغواف١خ األثؼبك*

  -:ّْبيلاٌ احلل:  (أٚل)
 .كـ1111 عمى طولو ويزيد غرباً  السموـ حتى المتوسط البحر ساحؿ مع متمشياً  شرقاً  رفح مف يمتد
( 

 
 -: اجلٕٛثٟ احلل:  (صب١ٔب

 الميبية األراضي مع الغربية الحدود نقطة مف متدوي شماالً 22عرض دائرة مع والسوداف مصر حد برى يفصؿ بيف
 .كـ1231طولة غماألحمر يب البحر ساحؿ حتى شرقاً  وتتجو

 -:9189 ارفبل١خاٌَٛكاْ*
 مصر بيف الفاصؿ ىو 222 عرض خط يكوف أف عمى فييا اتفؽ وبريطانيا مصر ىى اتفاقية تـ توقيعيا بيف

 .والسوداف
( 

 
 -: (لَّني إىل ٠ٕمَُ) :اٌْولٟ احلل:  (صبٌضب

 -:اٌٞج١ؼٟ اٌجؾوٞ اٌْولٟ احلل -1
 جزيرة شبو ليضـ شرقاً  ينحرؼ ثـ الشماؿ نحو ويستمر االً شم 222 عرض دائرة مف األحمر البحر ساحؿ مع ويمتد
 .العقبة خميج رأس إلى يصؿ حتى العقبة خميج الخط ىذا ويتوسط سيناء

 -: ا١ٌَبٍٟ اٌربٜ اٌْولٟ احلل -2

 شرؽ المتوسط البحر إلى يصؿ حتى الشماؿ نحو متجياً  طابا مف الشرؽ إلى العقبة خميج رأس مف ويمتد -ا
 .1916 عاـ رفح اتفاقية بموجب تحديده تـو  رفح مدينة
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( 

 
 -:اٌغوثٟ احلل:  (هاثؼب

 .برى سياسي حد يعتبر -1
يطاليا مصر بيف 1925 اتفاقية بموجب تحديده  تـ -2  .ليبيا عف نيابة وا 
 فى قميالً  متعرج خط وىو وليبيا مصر بيف الفاصؿالحد  ىو شرقاً  252 طوؿ خط اعتبار عمى الطرفاف اتفؽ -3

 مع الحدود نقطة حتى ىندسي بشكؿ شرقاً  252 طوؿ بخط االلتزاـ يعاود ثـ جغبوب وواحة سيوة عند الشماؿ
 .السودانية األراضي

 . كـ 1115 طولو يبمغ-4
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 )أٍئٍخ ػٍٟ اٌفًٖ األٚي(

 

 أوًّ.؟: 1ً۞
 تسيطر مصر عمي أىـ طريقيف لمتجارة ىما ..........و........... - 1
 مصر خالؿ تاريخيا ىجرات مختمفة مثؿ............و.............  استقبمت - 2
 ساللة البحر المتوسط يمثميا تمثاؿ .........أما الساللة الجيزاوية فيمثميا تمثاؿ ................ - 3
يقترب نير النيؿ في مصر مف ساحؿ البحر األحمر اقترابا شديدا عند منطقتيف ىما  -4

 .....................و.....
 جاءت الساللة الجيزاوية إلي مصر في العصر .....................-5
 
 ِب ادلمٖٛك ثىً ِٓ.؟: 2ً۞
 البرزخ. -4       الحدود السياسية. - 3  الموقع الجغرافي.  -2الموقع الفمكي.   - 1
 
 ٙغ ػالِخ ) ٕؼ( أٚ ػالِخ ) فٞأ( : 3ً۞
 )      (   .توسط مف رفح حتي السموـيتمشي الحد الشرقي مع ساحؿ البحر الم -1
 )       (                .كانت أىـ اليجرات وأكبرىا عددا في العصر الفرعوني -2
فريقيا  -3  ()                                    .تقع مصر عند ممتقي قارتي أوربا وا 

 )        (   .شرقا25يمتد الحد الجنوبي لمصر مع خط طوؿ  -4

 .      )        (ةالعثماني ـ مع الدولة1916ترسيـ الحدود بيف مصر وفمسطيف  تـ -5

 (  ( .   مصر تعتبر الساللة الجيزاوية ىي األساس الذي يتكوف منو سكاف -6

 مب رفَو...........؟: 4ً۞
 أىمية موقع مصر الجغرافي ؟ - 1
 تمثؿ الصحراء المصرية دروعا واقية لمصر ؟ - 2
 ؟ ـ641ى يد العرب المسمميففتح مصر عم - 3
 ؟شؽ قناة السويس في العصرالحديث -4
 
 ِب إٌزبئظ ادلرترجخ ػٍٟ.؟: 5ً۞
 تقارب ذراع البحر األحمر مف البحر المتوسط؟ - 1
 اقتراب نير النيؿ مف ساحؿ البحر األحمر عند ثنية قنا ؟ - 2
 ؟بيف مصر وانجمتراـ  1899عقد اتفاقية -2
 ؟الى الشماؿ لصحراوي مف الجنوبقطع نير النيؿ لمنطاؽ ا -4
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  (اٌفًٖ اٌضبٟٔ) 
 (ٍٞؼ ِٖو)

 -: ِٖو ٍٞؼ رْى١ً يف أٍّٙذ اٌزٟ اٌؼٛاًِ*

 العوامؿ األتية:ب مصر سطح تأثر سنة  مميوف 4111 بحوالي طولو يقدر الذي الجيولوجي تاريخالطواؿ 
  -:ػٛاًِ ٝج١ؼ١خ كاف١ٍخ -1

تضـ شبة الجزيرة العربية وافريقيا وتتكوف مف صخور متحولة وكانت  (لبهح عٕلٚأب)كانت مصر جزء مف -أ
 .شديدة الصالبة 

يطغى ويتراجع حتى أصبح  ىذا البحر وظؿ  (ثجؾو رضٌَ)يسمي بحر جندوانا قارة كاف يمتد شماؿ  - ت
 .البحر المتوسطمايسمي اآلف ب

  .أدت الرتفاع سالسؿ جباؿ البحر االحمر :ػٛاًِ أىَبه٠خ -2
  -وتشمؿ: والتعريةوالنقؿ  النحت بعوامؿ وتعرؼ :هع١خاخلب احلووبد -3
 -خ:ٛائ اٌزؼو٠خاذل-أ

 .كونت الكثباف الرممية والغرود
 -اٌزؼو٠خإٌٙو٠خ:-ب
 .سيوؿ نير النيؿ ودلتاة تكون
 -:خجؾوىاٌزؼو٠خاٌ-ج

 .السواحؿ الشمالية والبحيرات عمى البحر المتوسط تكون
 ؟يف ِٖو ِواؽً اٌزبه٠ـ اجل١ٌٛٛعٟ*

( 
 
  -:ا٢هوٝ اٌيِٓ: (أٚل

 .مصر مساحة     حوالي الزمف ىذا تكوينات تغطى -1
 مصر جيات أكثر فيي ثـ ومف مصر سطح فوؽ ارتفعت القديمة الصخور مف أجزاء التكوينات ىذه تمثؿ -2

 .ووعورة تضاريساً 
 : ِٓ وً فٝ اٌزى٠ٕٛبد ٘نٖ رظٙو -3
 قاعدة جباؿ البحر األحمر. -ب  .سيناء جنوب جباؿ -أ
 جبؿ العوينات. -د          كالبشة. خانؽ -ج
 ىي األساس الصخري الذي بنيت فوقو بقية األراضي المصرية. :رؼزرب لبهح عٕلٚأب -4
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 )اٌزى٠ٛٓ اجل١ٌٛٛعٟ دلٖو ػرب اٌؼٖٛه ادلقزٍفخ(
 . (الرخام –اإلردواز  -الشست  -النيس  -الجرانيت ) -: نارية قديمة  ومنيا : ٕقٛه ٘نا اٌيِٓ -5
 -:نٖ اٌٖقٛه فٝاإللزٖبك٠خ ذل١ّ٘خ األرزّضً *

 نظرًا لشدة صالبتيا استخدمت فى بناء السدود وأغراض البناء والنحت.  -أ

 إٌؾبً -اٌفٚخ  -اٌن٘ت )تحتوى صخور ىذا الزمف عمى بعض المعادف عمى شكؿ عروؽ ومنيا :  -ب
 .(اٌيثوعل –اٌيِوك )وبعض األحجار الكريمة مثؿ:  (احلل٠ل ادلغٕب١َٟٝ -

 صب)
 
 -اٌيِٓ اجل١ٌٛٛعٟ األٚي )احل١بح اٌملديخ (::  (١ٔب

 : (اٌزى٠ٕٛبد اٌفؾ١ّخ)تكاد تختفي تكوينات ىذا الزمف إال فى بقاع محدودة لمغاية وىى -1

 نشاط عوامؿ النحت والتعرية التى أزالت معظـ ىذه التكوينات.وذلؾ بسبب : 
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 ى العصر الفحمي والكربوني.إال فالبحر كانت أرض مصر فوؽ مستوى سطح البحر ولـ يطغ  -2

 وليس ليا وجود فى الوقت الحاضر. (اٌمْو٠بد ٚاٌمٛالغ)بدأت بعض األحياء فى الظيور ممثمة فى  -3
  -: ظٙود رى٠ٕٛبد ٘نا اٌيِٓ فٝ ثمبع زللٚكح فٝ وً ِٓ*
               غرب شبو جزيرة سيناء.  -أ
        وادى عربة بالصحراء الشرقية غرب خميج السويس. -ب
 حوؿ جبؿ العوينات. - ج
( 

 
 -اٌيِٓ اٌضبٟٔ ) احل١بح اٌٍٛٞٝ (:: (صبٌضب

ظيرت خالؿ ىذا الزمف أحياء تجمع بيف صفات األحياء القديمة وبعض صفات األحياء الحديثة أشيرىا  -1
 -: ٚ٘ٝ صالصخ أٔٛاع اٌل٠ٕبٕٛهاد اٌٚقّخ*
زمف أبيدت واندثرت فى بداية ال : تعيش عمى اليابسثو٠خ   -أ

 الثالث.
: تعيش فى الماء أبيدت واندثرت فى بداية الزمف  حبو٠خ -ب

 الثالث.
: تطير فى الجو أبيدت واندثرت فى بداية الزمف  ع٠ٛخ -ج

 الثالث.
% مف مساحة مصر  45تغطى تكوينات ىذا الزمف  -2

 -ويتكوف مف ثالثة عصور:
 -: اٌؼٖو اٌرت٠بٍٝ -1

 يو تكويناتو.اشتقت تسميتو مف أوؿ موضع وجدت ف -أ
 تظير تكويناتو فى مناطؽ محدودة لمغاية فى شماؿ شرؽ سيناء. -ب
  في:والتي تظير  2كـ 451:تكويناتو تقتصر عمى بضع بقع ال يزيد مساحتيا عف اٌؼٖو اجلٛهاٍٝ -2
 منطقة جبؿ مغارة شماؿ غرب ىضبة التيو بسيناء.  -أ
 شماؿ شرؽ ىضبة الجاللة البحرية. -ب
 : الترياسى والجوراسى مف الصخور الرممية والبحرية وشرائح الطيف . ٠ٓرى٠ٕٛبد اٌؼٖو*
 -اٌؼٖو اٌىو٠زبٍٟ : ) اٌٞجبّريٞ (: -3

 تكوينات ىذا العصر واسعة االنتشار فيي أكثر مف العصريف الترياسى والجوراسى. -1
 خمسي مساحة مصر. 5\2تغطى مساحتيا  -2
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 ف بحر تثس ىو ىذا العصر الذي غمر معظـ مساحة مصر.يعتبر أكبر غمر شيدتو األراضي المصرية م -3
غطت تكوينات ىذا العصر مساحات كبيرة جدًا مف مصر حيث تنتشر فوؽ األجزاء الجنوبية لمصر واألجزاء  -4

 الشمالية الشرقية مف البالد.
 -عتيف :تنقسـ  تكويناتو الغنية بالبقايا العظمية لألسماؾ وغيرىا مف األحياء المائية إلى مجمو  -5
-:رلّٛػخ ٍفٍٟ  -أ
 % مف مساحة البالد.29تغطى مساحة  - ب
 -: فٖبئٖٙب*
 متر. 511سمكيا  -3        خور رممية. -2       .مف الخرساف النوبي -1
 -:مم١يارٙب*
 مسامية صالحة الختزاف المياه الجوفية. -1
ه التى تسقط فوؽ مرتفعات كردفاف المصدر الرئيسي لممياه بباطنيا منذ العصور المطيرة كما تختزف الميا -2

 غرب السوداف والتي تتجو مع االنحدار إلى مصر.
 -:رلّٛػخ ػ١ٍب -ة

 متر. 511سمكيا  -2      مف الحجر الجيري والصمصاؿ. -1خصائصها:*
 يدخؿ الفوسفات فى ىذه التكوينات. - 4                                  .واسعة االنتشار -3
( 

 
 -يِٓ اجل١ٌٛٛعٟ اٌضبٌش ) احل١بح احلل٠ضخ (:: اٌ(هاثؼب

تظير فى تكويناتو حفريات معظـ األحياء التى تعيش عمى  -1
 األرض فى الوقت الحاضر وأىميا الثدييات.

تعرضت البالد خالؿ ىذا الزمف لثالث طغيانات بحرية ىامة فى  -2
  -: عصر كؿ مف

يف ىو الباليوسيف ويعتبر األوليجوس -الميوسيف  -األيوسيف )
  (.العصر الجاؼ

 -فغو احل١بح احلل٠ضخ (::ػٖو ا٠٢ٍٛني  -(أ)
 تكويناتو رواسب مف الجير  -1
               %( 21تشمؿ ُخمس مساحة مصر ) -2
تنتشر فى صحراء مصر الشرقية والغربية بيف القاىرة وقنا وفى -3

 ىضبة العجمة بسيناء.
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 -:ػٖو اإل١ٌغٍٛني : ) ل١ًٍ ِٓ احل١بح احلل٠ضخ ( -(ة)

% مف مساحة مصر توجد فى مناطؽ محدودة ما بيف القاىرة والسويس جنوب غرب  1.5تكويناتو ال تشغؿ إال  
 كـ. 211القاىرة لمسافة  

 -ػٖو ادل١ٍٛني : ) ّئ ِزٍٜٛ ِٓ احل١بح احلل٠ضخ (: -(ط)

 ر.تظير تكويناتو فى غرب الجيزة وشرؽ القاىرة عمى جانبي خميج السويس و ساحؿ البحر األحم -1
 ثُمف مساحة مصر.  8\1أي  2كـ 131.111تشغؿ مساحتو  -2
 ظير نير النيؿ بشكمو الحالي خالؿ ىذا العصر.-3
 -ػٖو اٌجال٠ٍٛني : ) وضري ِٓ احل١بح (: -(ك)

 % مف مساحة مصر.1أي أقؿ مف  2كـ 7111تشغؿ تكويناتو  -1
 أغمب تكويناتو مف أصؿ بحري وتتكوف مف حجر جيري ورماؿ وصمصاؿ. -2
عجوؿ  -التماسيح  -تحتوى تكويناتو عمى بعض بقايا الحفريات مثؿ الحيوانات كبيرة الحجـ مثؿ : الفيمة  -3

 األسماؾ خاصة فى وادي النطروف. -البحر 
 -: رٕزْو رى٠ٕٛبرٗ فٝ وً ِٓ*
األودية  منطقة وادي النطروف ومناطؽ متفرقة مف الصحراء الغربية ووادي النيؿ حتى كـو أمبو وكذلؾ نياية -أ

 التى تشؽ الصحراء الشرقية.
 مف الساحؿ الغربي لخميج السويس. مناطؽ متفرقة  - ث
   -: اٌضبٌش اٌيِٓ فالي رىٛٔذ اٌىت اٌزٚبه١َ٠خ اٌظب٘واد*

 :منيا كمو العالـ فى عنيفة أرضية حركات بحدوث الزمف ىذا يمتاز
 -: ٚالٌزٛاء اٌٟٞ ؽووبد -1

 الروكى وجباؿ واليمااليا األلب جباؿ فتكونت لمطي تثيس بحر قاع ىف المتكونة الرسوبية الطبقات تعرضت حيث
 .األمريكتيف فى واالنديز

 -: ٚالٔىَبه اٌزٖلع ؽووبد -2

 سمسمة فييا وتكونت وااللتواء الطي حركات( جندوانا) العػػرب بالد كتمة تكوف كانت التى الصمبة الصخور قاومت
 .الجنوبية أفريقيا فى نياسا بحيرة حتى طوروس مف امتدت إنكسارات

 -: اٌؼظ١ُ األفو٠مٟ األفلٚك-3
 .األحمر البحر وجباؿ األحمر البحر كوف والذي
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 -: ثووب١ٔخ ظب٘واد-4
 .  (ثبجلٕبكي) تعرؼ والتي النيؿ مجرى اعترضت التى الجرانيتية الكتؿ أشيرىا

( 
 
 -:اٌواثغ اٌيِٓ:  (فبَِب

 .األرض عمر مف األخيرة سنة المميوف ؿويشغ الباليستوسيف عصر ويسمى العصور آخر يعتبر -1
 .األولى البشرية الحضارة بوادر وظيرت اإلنساف فيو ظير -2
 : ومنيا عنيفة مناخية تغيرات حدوث-:  مم١يارٗ ِٓ*
 .والعكس البرودة إلى الدؼء مف المناخ تغير - : اجل١ٍل٠خ اٌفرتاد  - أ
  -: ادلٞريح اٌفرتاد  - ب
 أف الممطرة الغربية العكسية الرياح مكف مما الجنوب نحو تتزحزح والضغط حالريا مناطؽ كانت المناخ لتغير نظرا
 العشب آكمة الحيوانات فييا يعيش خضراء مروج إلى حاليا الكبرى الصحراء  فتحولت الشمالية أفريقيا عمى تيب
 .المحوـ وآكمة
 -: ادلٕبف١خ اٌزغرياد  - ج

 عمى الجافة التجارية بالرياح وتعرؼ الشماؿ نحو تتزحزح الشمالية الرياح كانت أوربا فى يذوب الجميد كاف عندما
 .الصحراء وتكونت نتيجة ذالؾ أفريقيا شماؿ

  -:اٌجال٠َزٍٛني ػٖو فٝ ادلٕبف١خ اٌزغرياد ػٓ ٔزغذ اٌىت ا٢صبه*

 -: رىْٛ ِٖو ٚفٝ ا٢ْ عبفخ ٚ٘ٝ ٚأفو٠م١ب اٌؼوة ثالك فٝ:  أٚك٠خ ؽفو .1
سيناء فى العريش وادى. 
وادي - عربة - طرفة - أسيوط - قنا - الحمامات- الخريط - العالقى): ومنيا الشرقية حراءالص أودية 

 .(حوف
 .المتوسط البحر ساحؿ وعمى الغربية الصحراء فى -: اٌو١ٍِخ اٌىضجبْ .2
 -: إٌٙو٠خ ٚادلٖبٝت ٚادللهعبد ا١ًٌٕ ٔٙو .3

 أو مدرجات تاركاً  مجراه فيعمؽ اهمجر  يحفر النيؿ نير يتبعو وكاف الشماؿ إلى تثيس بحر يتراجع كاف حيث
 .نيرية مصاطب

 -:  اٌو١ٍِخ اٌْٞٛٛ .4
 . األحمر البحر ساحؿ طوؿ عمى متوازية وىى الشماؿ نحو يتراجع كاف عندما المتوسط البحر تركيا
  -: ادلوعب١ٔخ اٌْٞٛٛ. 5

 .السويس وخميج األحمر البحر ساحؿ طوؿ عمى متوازيةوىي تكوف 
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 (ِٖو يفِظب٘و اٌَٞؼ )
 -: ِٖو إىل أهثؼخ ٚؽلاد رٚبه١َ٠خ وربٜ ٚ٘ٝ يفٕمَُ اٌَٞؼ ٠*

( 
 
  -:ِٕٚقف٘ اٌف١َٛ حكٌزب: ٚاكٞ ا١ًٌٕ ٚ(أٚل

 .كم1532لغ طول نهر النٌل فى مصر ٌبوالنهر ٌشق طرٌقه فى أرض مصر منذ أواخر المٌوسٌن. بدأ*

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -ٕٚف ػبَ جملوٜ إٌٙو:*

 -: حبريح ٔبٕو -ا

 .السودان ( فًكم 211مصر و  فًكم 311كم )511طولها  - 2    .السد العالًتقع  جنوب  -1
 متر. 182منسوب البحٌرة أمام السد العالً =  -5       .2كم4111مساحتها  -4    .كم 8متوسط االتساع  - 3

 تختزن مٌاه النهر خلف السد العالً لتروى بها األراضً المصرٌة كلها. -6

 -: حبريج َاصؽ حأًْٛ*
 .ختزن المٌاه أمام السدت -1
 .ثروة سمكٌة كبرى " مزارع سمكٌة "تحتوي علً  – 2
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 -: يُؽمح انُٕتح يفأثؽ انثسريج *
 -: بعد بناء السد العالً -ب -: قبل بناء السد العالً - أ

كان النٌل ٌجرى فى أرض النوبة جنوب مدٌنة  -1

كم حتى  333أسوان فى واد ضٌق جداً لمسافة 

 سودان تحف به من الجانبٌن :حدود مصر مع ال

صخور رملٌة نوبٌة  -ب  .صخور جرانٌتٌة -أ

 قدٌمة.

الضٌقة كان النهر ٌرسب فى تلك المساحة  -2

 ارسابات طٌنٌة.

قام أهل النوبة بزراعة تلك المساحات  -3

 .واستقروا علٌها قبل بناء السد العالً

تحولت أراضى النوبة إلى بحٌرة طوٌلة هً بحٌرة السد 

 لً " بحٌرة ناصر".العا

 -أثر البحٌرة فى منطقة النوبة :

 اختفت األراضً الزراعٌة بالنوبة تحت مٌاه البحٌرة. -1

تم تهجٌر السكان إلى منطقة النوبة الجدٌدة بمنطقة  -2

كوم أمبو بعد اختفاء صور العمران حٌث أُعدت لهم 

 المزارع والقرى الجدٌدة.

 

  -: يُؽمح اجلُعل األٔل - ح
ور الجندل األول مجرى النهر إلى المشمال مبامشرة من السد تعترض صخ

 كم. 12العالً لمسافة 

  -:اجلُاظل*
هً صخور جرانٌتٌة تعترض مجرى النهر وتنساب المٌاة وسط هذة 

 . الصخور

  -:ِؼلي احنلاه إٌٙو*

 ٌبلغ معدل انحدار النهر ما بٌن : -1

 كم. االف  11:1=  اٌٛاكٞ -(أ)

 كم.الف   14:1 = اٌلٌزب -(ب)

  .متر 13وٌصل ارتفاع منسوب النهر عند أسوان الى 

تنساب مٌاه النٌل فى الوادي مع االنحدار التدرٌجً من الجنوب إلى المشمال بانحدار طفٌف ساعد على  - 2

 .ترسٌب النهر للطٌن والغرٌن الذي مأل بهما وادٌه منذ أقدم العصور وكانت حمولته تزٌد بمشدة مع كل فٌضان 
 ؟ ذكٍٕٚ ثُٛح لُا :(فكؽذ مب)

نهر النٌل واجة طٌة محدبة فأضطر إلى االلتفاف حولها لٌتفاداها وذلك بسبب بطء التٌار وعدم  وذلك بسبب أن

  .قدرتة على النحت
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اتجاهها فى نصف  ٌمٌن الهواء( إلى -) الماء  تنحرف المتحركة الكـــتلفأن  : (لإٌَ فؽٚمٔػهٙ زكة )*

جنوبً وذلك لــدوران األرض حول محورها من كرة اللى ٌسار اتجاههــا فً نصف الالمشمالً وا الكـــــرة

 المشرق. الغرب إلى

 -: (رؽثٛك انمإٌَ ػهٗ ٔاظ٘ انُٛم)ٔت*
ٚهرؿو انُٓؽ مبؼُٙ أضؽ انغؽب أٔ  يفانشؽق ٔٚركغ  يف ٚعٛكانٕاظ٘ فأٌ 

فً  بسببال ٌرجع  ؟إىل انماْؽج محاظ٘انشؽلٙ يٍ انٕاظ٘ يٍ جنغ  اجلاَة 

 -: ذالك الً 

كثرة الدوامات المائٌة التً توجـــد بالنهر والتً تدور عكس عقارب الساعـة تبعا   -أ

إلى المشرق فٌنحت من المشرق وٌرسب فى  لدوران األرض حول محورها من الغـرب

 .الغرب
 المشمالٌة الغربٌة والتً تدفع ماء النهر ناحٌة المشــــرقالرٌاح الرٌاح السائدة وهى   -ب

 .فى الغرب ما ٌنحته وٌرسب فتزٌد من قدرته فى المشرق علً النــــحت

  ؟ احنعاؼ ؼفٛف يٍ اجلُٕب إىل انشًالٔانعنرا  انٕاظ٘ احنعاؼ  يا انُرائح ادلرتذثح ػهٗ*
حمولته تزٌد بمشدة  مأل بهما وادٌه منذ أقدم العصور وكانت ترسٌب النهر للطٌن والغرٌن الذي -1: ساعد على

 جدٌد. مع كل فٌضان

 .كثرة ثنٌات النهر وكثرة الجزر الطٌنٌة بنهر النٌل -2

 -تكثة: كثؽج ثُٛاخ انُٓؽ ٔكثؽج اجلؿؼ انؽُٛٛح تُٓؽ انُٛم ؟ٔٚؽخغ *

 المشمال. االنحدار التدرٌجً للنهر من الجنوب إلى  -أ

 االنحدار الطفٌف ٌساعد على ترسٌب النهر للطٌن والغرٌن.  -ب

 لذلك تكثر الثنٌات والجزر الطٌنٌة بنهر النٌل. ل فٌضان جدٌدزٌادة حمولة النهر مع ك  -ج

والدلتا والتً جلبها  الطٌنٌة الرسوبٌة التً تكون الــوادي هى تلك المكونات :( اإلؼقاتاخ انؽُٛٛح)يؼُٙ 

  ٘ٚجخ احلجْخ  -ة                  ٘ٚجخ اٌجؾرياد  -: أنهر النٌل من منابعه من

 -؟تكثة:ا فٗ ادلاظٗ أقؽع يُح فٗ انٕلد احلاظؽ كاٌ يؼعل منٕ انعنر ٔلع*

ملٌون طن فى كل عام وكان النهر 111تبلغ والتً بسبب اإلرسابات الطٌنٌة والغرٌن الذي كان ٌجلبها نهر النٌل 

 " ٌجلب نصفها فى موسم الفٌضان وقد تناقصت تلك الكمٌة بسبب
 دائم.إتباع نظام الري ال -2             بناء السد العالً. -1

 -ِمَّخ ثني: 2أٌف وُ 35رجٍغ َِبؽخ اٌٛاكٞ ٚاٌلٌزب حنٛ *

 .2كم13111من أسوان إلى القاهرة =  اٌٛاكٞ: -أ
 .2كم22111من فرع النٌل إلى البحر المتوسط = اٌلٌزب :  -ة
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 ؟ذكٍٕٚ انثسرياخ انشًانٛح ٔادلكرُمؼاخ :(ذفكؽ مب)
هذه البحٌرات و تزٌد مساحتها على نصف ملٌون فدانوالتً  مستنقعات مشمال الدلتاالوالمشمالٌة بحٌرات التكونت  

 -:األٍجبة ا٢ر١خإىل  ( ِو٠ٛٛ -اكوٛ  -اٌربٌٌ  -ادلٕيٌخ  -اٌربك٠ًٚ هً)

ِوح فٝ اٌؼٖو ٚ ـــــ .ِوح فٝ اٌموْ األٚي ادل١الكٞ)  أكثر من مره طغٌان  مٌاة بحر تمشس  -1
 .(اٌؼوثٟ

                         عدم اكتمال نهر النٌل إلرساباته.-2

 انخفاض أرض الدلتا. -3

 المتجهة من الغرب إلى المشرق. ٌهتٌارات البحرال  -4

 -* انعنرا :

هً األرض التً تقع إلى  المشمال ،المشمال المشرقً ،المشمال الغربً  من نقطة تفرع النٌل -:(ذؼؽٚف انعنرا)*

مشمال غرب القاهرة ب عند القناطر الخٌرٌة 

 . البحريوتسمى : الوجه كم 23
هى على مشكل مثلث مقلوب  -: شكم انعنرا*

نقطة  وٌبلغ طولها من 2كم221طول قاعدتها 

 كم.171التفرع 

  2كىانف 22حنٕ   -:ذثهغ يكازح انعنرا*
  فؽٔع انعنرا :* 

حٌث بلغ  تمٌز النهر بتعدد فروعه فى الدلتا

فروع وصلت فى العصر العربً  7عددها 

فرعان فروع وفى الوقت الحاضر  3إلى 

 وهما :

 فرع رمشٌد فى الغرب. -ب   . فرع دمٌاط فى المشرق -أ

 نظرا لتقدم الدلتا فى الماضً إلى المشمال بسبب كثرة ارسابات نهر النٌل  تكونت ثالث رؤوس للدلتا عند :*

 .(ه١ّل – ث١ٍُٞ - ك١ِبٛ)

  ؟انعنرا إلهٛى خغؽايف ٔازع يرداَف فٗ انركٍٕٚ :(ذفكؽ مب)
 -الدلتا قسمت إلى: نظرا  لوجود فرعى

 غرب الدلتا. -ج    الدلتا. وسط-ب          .مشرق الدلتا -أ

فى الطبٌعة بسبب انتمشار العمران والنمشاط االقتصادي والبمشرى  هوهذا التقسٌم ما هو اال مسمٌات غٌر موجود 

 .والدلتا إقلٌم موحد حٌث التكوٌن الطبٌعً والنظام المائً 
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ارسابات  النٌل من  السوداء مشدٌدة الخصوبة والتً كونها على األرض الطٌنٌة ٌطلق اسم الوادي: (انٕاظ٘)

بــ   الغرٌن والذي ٌمتد من أسوان إلى تفرع النٌل عند الدلتا بعد القاهرة

 كم.23

 -:ثَجت :ؾٚاظج مسك ذؽتح انعنرا أكثؽ يٍ ذؽتح انٕاظ٘ ؟ ذفكؽ( )مب*

وعندما ٌكون  قلٌلة عندما ٌكون النهر سرٌع الجرٌان تكون إرساباته-1

 النهر بطئ تكون إرساٌاته أكثر.
نهر النٌل أسرع فى جرٌانه فى الوادي عنه فى الدلتا حٌث تمثل الدلتا  -2

 مرحلة المشٌخوخة أما الوادي ٌكون النهر فى مرحلة مشباب ونضوج .

 فى الوادي.اإلرسابات الدلتا أكثر من الوادي وسمك ارسابات الدلتا أكثر من  النٌل فً لهذا فإن ارسابات -3

 -ثَجت :؟ لهح مسك انرتتح فٗ خُٕب انعنرا (ذفكؽ )مب
تفرع النٌل إلى سبعة فروع فى الماضً عند تكوٌنه فى الدلتا  -1

لذلك تتوزع مٌاهه إلى سبعة روافد بدال من مجرى واحد وبهذا 

 تتوزع كمٌة الطمً .

 طبٌعة االنحدار فى هذه المنطقة. -2

 ثَجت ؟  انعنرا أكثؽ احنعاؼا يٍ غؽتٓاشؽق  : (ذفكؽ مب)

 :ونتج عن ذلك تعرض مشرق الدلتا لحركة رفع عند تكوٌنها 
 فرع رمشٌد مٌاهه أكثر من فرع دمٌاط.  -(أ)

الترع التً تخرج من وسط الدلتا تتجه من المشرق إلى المشمال -()ب

  الغربً.

  ؟تني انٕاظٖ ٔانعنرا  اضرالف ذؽكٛة انرتتح  -:(ذفكؽ مب)
 -: ثخ اٌٛاكٞرو*

ترتفع فٌها نسبة التكوٌنات الرملٌة وتقل فٌها نسبة الطٌن  -1 

 والصلصال.

 .حجم الحبٌبات كبٌرة -5      .جٌدة الصرف -4        .أقل لزوجة -3      .متسعة المسام -2
  -روثخ اٌلٌزب :*

 ترتفع فٌها نسبة التكوٌنات الطٌنٌة والصلصالٌة وتقل نسبة الرمال. -1

 .سٌئة الصرف خاصة فى المشمال -4        أكثر لزوجة وخاصة مشمال الدلتا. -3     قة المسام.ضٌ -2
حجم الحبٌبات صغٌرة ألن النهر ٌتخلص من الكتل كبٌرة الحجم أوال فى الجنوب وٌظل ٌحمل حتى المشمال  -5

 الكتل صغٌرة الحجم.
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  -أثؽ انرتتح فٗ انؿؼاػح :*
 لى أنواع المحاصٌل الزراعٌة.أثر التركٌب المعدنً للطمً ع -1

 امشتهرت مصر بزراعة المحاصٌل التً تجود فى األرض عالٌة الخصوبة مثل القطن وقصب السكر. -2

 ساعدت خصوبة التربة وجودتها على قٌام الزراعة الكثٌفة أي المتعددة.  -3

 -:يُطفط انفٕٛو*
 -ادلٕلغ :*
ٌقع منخفض الفٌوم جنوب غرب القاهرة بالصحراء  -1

  الغربٌة وهو عمٌق.

كم وتقع الفٌوم على  71ٌبدأ انحداره تدرٌجٌا بعد  -2

 كم من القاهرة. 91بعد 

 2كم 12111تبلغ مساحة منخفض الفٌوم -: ادلكازح*

 ثَجت :وذلك  فقط 2كم 1811ال ٌستغل منها إال 

          ارتفاع نسبة األمالح فى التربة . -1

 انتمشار الرمال فى التربة . -2

                 .الداخلً  صرٌف الفٌومت -3

 قلة خصوبة التربة . -4

: ِٓ ً٠زفك ِٕقف٘ اٌف١َٛ ِغ ثبلٟ ادلٕقفٚبد فٝ و- 

 ( .الهوائٌة  -تكوٌنه  الذي ٌرجع إلى عوامل التعرٌة ) المائٌة  -1

 .مشكله  منخفض داخل الصحراء الغربٌة تحف به المرتفعات -2

                     تر تقرٌبا.م 45انخفاض قاعه حٌث ٌصل إلى  -2

 انحدار جوانبه. -4  -3

  : ٝٚخيزٍف ػٓ ثبلٟ ِٕقفٚبد اٌٖؾواء اٌغوث١خ ف- 

 .اتصاله بوادي النٌل عن طرٌق بحر ٌوسف وهو فرع نٌلً قدٌم -1

 .تربته من الطمً والغرٌن وهى مثل تربة الوادي والدلتا -2

 -تؼط ضصائص يُطفط انفٕٛو :*
  .مٌاه بحكم االنحدارالتصرٌف الداخلً لل -1
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مدرجات وكانت حافات للبحٌرة الكبٌرة التً  كانت تمأل  3ٌتكون المنخفض على مشكل مدرجات عددها  -2
 البالٌستوسٌن . عصر المنخفض أثناء

ٌفصل المنخفض عن وادي النٌل من الناحٌة المشرقٌة حافة مرتفعة توجد بها فتحة طبٌعٌة قرب بلدة  -3

 الذي ٌوصل ماء النٌل إلى الفٌوم . (حر ٌوسفب)ٌخترقها  (اٌالْ٘ٛ)

ٌتغذى منخفض الفٌوم بمٌاه النٌل بانتظام منذ أقدم العصور حٌث ٌتغذى حالٌا من ترعة اإلبراهٌمٌة التً  -4

 .حفرت فى عهد محمد على وتخرج من النٌل مبامشرة عند أسٌوط
 .أعلى لتصل المٌاه إلى األراضً الزراعٌة  تستخدم سواقً الهدٌر بكثرة فى الفٌوم لرفع المٌاه إلى مناسٌب -5

 من داخلً إلى خارجً  كم لٌتحول التصرٌف  15تم توصٌل المنخفض بوادي الرٌان عن طرٌق قناة طولها  -6

  ؟ٚؼررب يُطفط انفٕٛو تكراٌ يصؽ األٔل (:ذفكؽ ب)

ألنه غنً بزراعة األمشجار والبساتٌن ومزارع الزٌتون 

 وحدائق الفاكهة .

 -ج لاؼٌٔ :حبري*

 .الفٌوم منخفض غرب مشمال:   ادلٛلغ -1

 2.كم 214 مساحتها تبلغ  : ادلَبؽخ -2
 حٌث الفٌوم منخفض جهات أعمق من تعتبر : اخنفبٙٙب -3

 .البحر سطح تحت متر 45 بمقدار  تنخفض

 .متر 7.6 عمقها ٌصل حٌث ضحلة:  اٌؼّك -4

 .كم 9 واتساعه كم41 طوله مستطٌل مشكل على تبدو:  اٌْىً -5

 -: ٔٚؽخغ انكثثة يف غانك ؟ػػتح كاَد أٌ تؼع ياحلح : ١ِب٘ٙب -6

 تكون الفٌوم على مشكل مدرجات وانخفاضه تدرٌجٌا . -2ارتفاع نسبة األمالح فى تربة الفٌوم . -1

 متر. 45وقوع البحٌرة فى أقصى انحدار للمنخفض فى المشمال الغربً على انخفاض  -3

 تصرٌف الفٌوم الداخلً. -4

ذلك ٌنتهً تصرٌف مٌاه الري إلى البحٌرة بعد أن تكون المٌاه قد أذابت نسبة من أمالح التربة وانتهت بها ل -3

 .إلى البحٌرة
 -ح:اء انغؽتٛانصسؽ*

 .مصر % من مساحة68أي  2كم 681.111:  ادلكازح*
 -: اليرعاظ ا*

 السودان جنوبا. -2                            .البحر المتوسط مشماال -1



 جغرافٌا                                                                            الصف الثالث الثانوي                     ال فًالرسالة                     

71 

 01061994820           األستاذ / محمود شكري الرشٌدي                                                      

 لٌبٌا غربا. -4         .وادي النٌل والدلتا وبحٌرة ناصر مشرقا -3

 -: ذكُٕٚاذٓا*
جنوب الصحراء الغربٌة وتتمثل فى هضبة الجلف الكبٌر ومتوسط  فًتكوٌنات الخراسان النوبً وتظهر  -1

 متر  1111ارتفاعها 

 وتسمى بالهضبة الجٌرٌة. تكوٌنات الحجر الجٌري األحدث  وتمتد إلى المشمال من الخراسان النوبً -2

: ٚرؼزرب اذلٚجخ اجلري٠خ ِٓ أُ٘ ِؼبمل اٌزٚبه٠ٌ فٝ ِٖو- 

  -ِٛلؼٙب :*

 كم من مدٌنة إسنا جنوب مصر وحتى البحر المتوسط مشماال. 711تمتد لمسافة 

 -:اهرفبػٙب *

  متر فى أطرافها الجنوبٌة. 511-أ

 متر فى أطرافها المشمالٌة الساحلٌة. 51 -ب

 سلسلة من المنخفضات الصحراوٌة الممٌزة والتً كونت الواحات.بها وتظهر  

 -احنلاه٘ب :

 توسط وتترك بٌنها وبٌنه سهالتنحدر هضبة  الصحراء الغربٌة تدرٌجٌا  إلى المشمال حٌث تقترب من البحر الم

 ". مرسى مطروحغرب " كما هو الحالساحلٌا  ٌتسع فى منطقة وٌضٌق فى بعض المناطق 

 -: انغؽتٛح ضصائص انصسؽاء*

 -رز١ّي اٌٖؾواء اٌغوث١خ مبب ٠ٍٟ:*

 .الجفاف حٌث ٌسودها المناخ الصحراوي نادر األمطار باستثناء الساحل المشمالً " إقلٌم مرٌوط " -1
 االتساع حٌث تعتبر من أكبر مظاهر السطح فى مصر. -2

غربً حٌث ٌصل ارتفاعه إلى االستواء وعدم وجود مرتفعات باستثناء جبل العوٌنات فى الركن الجنوبً ال -3

 .متر وٌرجع عدم وجود الجبال إلى عدم حدوث حركات باطنٌة تكون هذه الجبال 1811
 تصرٌفها داخلً. -4

 انتمشار ظاهرة األحواض الداخلٌة والمنخفضات والواحات. -5
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احة % من مس41تنتمشر بها الرواسب الرملٌة على مشكل كثبان رملٌة وفرمشات رمال وتبلغ مساحتها  -6

 الصحراء الغربٌة.

انتمشار السكان بالواحات حٌث مٌاه العٌون  -7

 واآلبار.

:  يظاْؽ انكؽر تانصسؽاء انغؽتٛح*

رٕزْو ثبٌٖؾواء اٌغوث١خ صالس 
 -: ِظب٘و

  -: يُطفعاخ انصسؽاء انغؽتٛح -: (أٔال)
هً أحواض مغلقة تنخفض قٌعانها فى بعض 

عمٌقة والحاالت عن مستوى سطح البحر 

متر تحت مستوى  411انا إلى تصل أحٌ

تكونت بسبب  و سطح الهضبة المحٌطة

تصرٌفها و عوامل التعرٌة المائٌة والهوائٌة

 .داخلً

  -ذُمكى إىل لكًني : ٔ*
 -: ادلؼًٕؼج غري ادلُطفعاخ -1

   -ِٕقف٘ اٌمٞبهح :-أ

 - :ادلٛلغ*

كم  235ٌقع إلى الغرب من القاهرة على بعد 

 وتنتشركم. 56دوجنوب البحر المتوسط علىبع

 .قاعه فًالبحٌرات المالحة 

 متر.134وٌنخفض عن مستوى سطح البحر بمقدار 2كم 19.511 خ:َِبؽز*

 أكبر منخفضات الصحراء الغربٌة وأعمقها على اإلطالق.

  -: يُطفط انؽٚاٌ*
 - :ادلٛلغ*

 كم. 15ٌفصله عن منخفض الفٌوم حاجز من الحجر الجٌري سمكه و ٌقع جنوب غرب الفٌوم

 متر. 42ٌنخفض عن مستوى سطح البحر بمقدار و.2كم711ساحته م

 -ثٙلف : ؟ مبُطفط انفٕٛو ذٕصٛم يُطفط انؽٚاٌ (:ذفكؽ مب)

 التوسع الزراعً.  -أ

إدخال كمٌات أكثر من مٌاه الري إلى الفٌوم عن طرٌق بحر ٌوسف دون إخالل ببحٌرة قارون من حٌث - ب
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 منسوب المٌاه أو ملوحتها .

  -ادلؼًٕؼج: ادلُطفعاخ-2
 -إىل: ماٌه٠وعغ ؟ٔخٕظ انككاٌ فٗ انٕازاخ اخلًف (مب ذفكؽ)

 توافر المٌاه " الجوفٌة " وتتمثل فى العٌون واآلبار. -ا

 انتمشار حرفة الزراعة والرعً وتربٌة المامشٌة. -ب

 تعتبر محطات للراحة والتموٌن بالصحراء الغربٌة. -ج

 احات البحرٌة وفوسفات أبو طرطور بالواحات الداخلة والخارجة.انتمشار المعادن فى بعضها مثل حدٌد الو -د

 -ِٚٓ أُ٘ ٘نٖ اٌٛاؽبد :

  -: انٕازاخ اخلاؼخح :(أٔال)
ٌسٌر باتجاه موازى لوادي النٌل من المشمال إلى ومنخفض .التمشغل الواحات الخارجة الجزء المشرقً من 

على الواحة   باسم الوادي الجدٌد " ٌطلق  كان هذا الجزء أحد فروع النٌل القدٌمة ولذلك سمٌت والجنوب.

 الداخلة والخارجة".

 -: : انٕازاخ انعاضهح(ثاَٛا)

تمشغل الجزء الغربً من المنخفض ولكنها أكثر عمقا  فى الصحراء الغربٌة أي أبعد من الوادي من الواحات 

 .أصغر من الواحات الخارجة وهىالخارجة.
 -: ٔازح انفؽافؽج :(ثانثا) 

 .كم 151صحراء الغربٌة مشمال الواحات الداخلة على بعد تقع وسط ال - أ

 . مرصوف تتصل بالواحات الداخلة والخارجة جنوبا وبالواحات البحرٌة مشماال بطرٌق  - ب

  -: : انٕازاخ انثسؽٚح(ؼاتؼا)
تقع إلى المشمال وسمٌت بالواحات الصغٌرة. حفرة عمٌقة مثل بقٌة الواحات األخرى وهى أصغر الواحات لذلك 

 .تتبع إدارٌا محافظة الجٌزة مركز البدرمشٌن وهى رة من واحة الفرافرة مبامش
 -: : ٔازح قِٕٛ(ضايكا)

جزء من المنخفض الكبٌر الذي ٌقع مشمال الصحراء الغربٌة والذي ٌضم منخفض القطارة وتتصل بمدٌنة  هى

 كم. 325مرسى مطروح الساحلٌة بطرٌق مرصوف طوله 

 غبوب اللٌبٌة.تقع على مسافة قرٌبة من واحة ج -

 غنٌة بالموارد المائٌة ٌعٌش بها السكان و غنٌة باألنمشطة الزراعٌة والرعوٌة. -
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 -: يُطفط ٔاظ٘ انُؽؽٌٔ :(قاظقا)

تكون بفعل عوامل  وكم. 81منخفض رملً ٌقع غرب الدلتا وإلى المشمال الغربً من  القاهرة على بعد -1 

 التعرٌة المائٌة والهوائٌة .

متر تحت سطح البحر وطوله  23ٌنخفض قاعه  -2

 كم. 11كم واتساعه  61

وٌمشغل قاعه سلسلة من البحٌرات المالحة عددها  -3

 بحٌرات ٌضٌق عند أطرافه وٌتسع فى الوسط. 8

ٌغطى قاع البحٌرات المالحة رواسب سمٌكة من  -4

 األمالح بها قمشور  من مادة النطرون.

 ٌوجد به السكان لوجود المٌاه الجوفٌة لقرب قاعه -5

 من منسوب الماء وهو مركز تابع لمحافظة البحٌرة.

  -انؽٔاقة انؽيهٛح :* 

تتمٌز الصحراء الغربٌة بكثرة الرمال  و% من مساحة الصحراء الغربٌة.41تغطى الرمال مساحة ال تقل عن 

 .على ثالثة أمشكال  روتظهعن الصحراء المشرقٌة 

 -حبؽ انؽيال انؼظٛى : -أ

 على الحدود المصرٌة اللٌبٌة.ٌقع غرب الصحراء الغربٌة  -1

 ٌمتد من واحة سٌوة مشماال حتى جبل العوٌنات وهضبة الجلف الكبٌر جنوبا. -2

 كم. 181 -كم  161كم وعرضه من  511ٌبلغ طوله  -3

 % من مساحة مصر.36ٌتكون من ارسابات رملٌة هائلة تبلغ مساحتها  -4

 مح تلك المنطقة ألنها من نوع الرمال المتحركة.ٌتمٌز بسمك رماله الكبٌر والتغٌر المستمر فى مال -5

 أكثر جهات العالم جفافا لندرة المٌاه به وأكثرها خطورة وٌخلو من صور العمران. -6

 تتمثل أهمٌته فى اعتباره حدا طبٌعٌا بٌن مصر ولٌبٌا. -7

  -غوك أثٝ احملبه٠ك :*

 فى الجنوب.ٌمتد من مشرق الواحات البحرٌة فى المشمال حتى الواحات الخارجة 

 -: نغؽٔظا*

جنوبً  -متوازٌة من فعل الرٌاح تأخذ نفس اتجاه الرٌاح السائدة فى مصر مشمالً غربً طولٌة هً كثبان رملٌة 

 مشرقً.

 



 جغرافٌا                                                                            الصف الثالث الثانوي                     ال فًالرسالة                     

75 

 01061994820           األستاذ / محمود شكري الرشٌدي                                                      

 -: فؽشاخ انؽيال*

تكونت وكم. 111إلى  رواسب رملٌة مفرومشة فوق مساحات كبٌرة جنوب الصحراء الغربٌة ٌصل اتساعها  هً

 بفعل عوامل التعرٌة الهوائٌة.

 - :ثَجت ؟ ذُرشؽ فٗ خُٕب انصسؽاء انغؽتٛح (ذفكؽ مب)

ضعف قوة الرٌاح المشمالٌة السائدة حٌث ال تقوى على نقلها إلى مسافات أبعد من ذلك.

  -إلهٛى يؽٕٚغ :*

مشرٌط  وهو عبارة عنربا.ٌمتد من غرب مدٌنة اإلسكندرٌة وبحٌرة مرٌوط مشرقا حتى الحدود المصرٌة اللٌبٌة غ

 أخري.ساحلً ضٌق موازٌا لساحل البحر المتوسط ٌضٌق أحٌانا وٌتسع أحٌانا 

 -:ٚرًٛؿ إلهٛى يؽٕٚغ تٕخٕظ ٔ*
 البحٌرات الساحلٌة والمستنقعات  -1

 الكثبان الجٌرٌة البٌضاء وهى عبارة عن ارسابات هوائٌة من أصل بحري.  -2

 وٌستخرجها السكان على مشكل مٌاه جوفٌة حٌث تقوم الزراعةصخوره رسوبٌة تختزن مٌاه المشتاء  -3

نجحت زراعة القمح والمشعٌر والزٌتون والتٌن فى الودٌان الطوٌلة التً تقع بٌن سالسل الكثبان الرملٌة  و-4 

 الجٌرٌة .

 -:اٌٖؾواء اٌْول١خ*

ادلٛلغ : - 

 تقع الصحراء المشرقٌة إلى المشرق من نهر النٌل ووادي النٌل.

َبؽخادل : - 

 % من مساحة مصر.22أي  2ألف كم 223تبلغ مساحة الصحراء المشرقٌة 

الِزلاك:-  

 -دتزل اٌٖؾواء اٌْول١خ ِٓ :*

  وادي النٌل فى الغرب. -1

                 البحر األحمر وخلٌج السوٌس فى المشرق.-2

                             . السودان جنوبا -3
 فوق سطح البحر بحواف مشدٌدة متر 2111-1511مر بارتفاع كبٌر ٌصل ما بٌن تمشرف على البحر األح -4

 االنحدار فى المشرق وتنحدر تدرٌجٌا نحو الوادي فى الغرب.
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رى٠ٕٛبد اٌٖؾواء اٌْول١خ :- 

  تتكون الصحراء المشرقٌة من هضاب انكسارٌة صخورها معظمها قاعدٌة فى الجنوب. -1
  الجنوب إلى الشمال : من تتوزع التكوٌنات كما ٌلً -2
 جنوب أسوان ترجع إلى ما قبل الكمٌرى   -أ

 تكوٌنات الحجر الرملً تلً التكوٌنات السابقة. -ب

 تكوٌنات الجوارسى ثم الحجر الجٌري الكرٌتاسى. -ج

  -: (عجبي اٌجؾو األمحو) -أُ٘ اٌظب٘واد ثٙب :*

تمتد من الحدود المصرٌة السودانٌة جنوبا إلى  -1

 ال.السوٌس مشما

تنتمً هذه الجبال إلى الحركة االنكسارٌة وتكون  -2

 األخدود األفرٌقً العظٌم فى الزمن الثالث.

لٌست سالسل جبلٌة متصلة ولكنها تسٌر على خط  -3

 متوازي.

 تترك بٌنها وبٌن الساحل سهوال ساحلٌة ضٌقة. -4

تنحدر بمشدة فى المشرق وتدرٌجٌا إلى الغرب نحو نهر  -5

 النٌل.

متر تعتبر أعلى  2181جبل المشاٌب  -:أ بالهاأهم ج -6

 جبال الصحراء المشرقٌة.

 . متر 1437جبل علبة  -ج    .متر 1978جبل حماطة  -ب

 :اخلٖبئٔ اٌٞج١ؼ١خ ٌٍٖؾواء اٌْول١خ *

 تتمثل فى جبال البحر األحمر. الصحراء المشرقٌة نظامها جبلً -1

 .2كم223.111أقل اتساعا من الصحراء الغربٌة إذ أن مساحتها  -2

 .( 2185)جبل المشاٌب وهًمتر 1511تتمٌز الصحراء المشرقٌة بقمم جبلٌة عالٌة ٌزٌد ارتفاع  بعضها عن  -3
مصادر المٌاه بالصحراء المشرقٌة نادرة وتخلو من المٌاه السطحٌة والباطنٌة على السواء وٌصٌبها أحٌانا  -4

 أمطار إعصارٌة مفاجئة سرعان ما تمأل األودٌة الجافة.

 تخلو الصحراء المشرقٌة من الرمال وحتى من فرمشات الرمال. -5

 تصرٌفها خارجً إما مشرقا إلى البحر األحمر أو غربا إلى نهر  النٌل. -6

تتمٌز حوافها المطلة على وادي النٌل بوجود الثغرات والفتحات التً كانت مصبات لمجارى مائٌة كانت  -7
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 تفٌض بالمٌاه فى العصور المطٌرة.

 االستقرار البمشرى بالصحراء المشرقٌة على ساحل البحر األحمر حٌث االمشتغال بحرفة التعدٌن  ٌتركز -8

 .ِٕغ١ٕي( -فٍٛفبد  -ثرتٚي ) 

 تعدٌن. -القصٌر  -سفاجة  -االستقرار فى كل من رأس غارب  -أ 

 تنتمشر جنوب الغردقة مراكز سٌاحٌة تتغذى بمٌاه النٌل. -ب

الودٌان الجافة التً كانت أودٌة مائٌة ثم جفت هذه األودٌة فى عصر الجفاف تتمٌز الصحراء المشرقٌة بكثرة  -9

  -ومنها:

  (.ؽٛف –ػوثخ  -ٝوفخ  -أ١ٍٛٛ  -لٕب  -احلّبِبد  -اٌؼاللٝ )

 :ّجٗ عي٠وح ١ٍٕبء*

  -: ادلٛلغ -(ا)

 أقصى المشمال المشرقً لمصر.  فًتقع سٌناء 

حر قاعدتها فى المشمال تطل على الب هضبة مثلثة الشكل -1

 المتوسط ورأسه فى الجنوب عند رأس محمد.

 خلٌج العقبة وفلسطٌن. شرقا: -2

 : خلٌج السوٌس وقناة السوٌس. غربا -3

 -:  ادلَبؽخ-(ة)

 % من مساحة مصر .6كم أي 61.111تبلغ مساحة سٌناء  - ب

 ػهٗ يؽ انؼصٕؼ؟ قرتاذٛدٛحإ أًْٛح نكُٛاء :(ذفكؽ مب)

على جٌرانها من تعتبر بوابة مصر المشرقٌة التً تطل بها  -1

 المشرق.

 محور االتصال الحٌوي بٌن آسٌا وأفرٌقٌا. -2

 مقبرة الغزاة حٌث عبرها الغزاة والطامعٌن ولكن رجعوا مهزومٌن . -3

 ظلت سٌناء خط الدفاع وحصن مصر. -5

 -األلكاو انرعاؼٚكٛح نشثّ خؿٚؽج قُٛاء:*

 -ٌمكن تقسٌم مشبه جزٌرة سٌناء إلى  ثالثة أقسام تضارٌسٌة هً:

 " خثهٙ " -: انمكى اجلُٕتٙ : (ٔالأ)
 على مشكل مثلث مقلوب جنوب سٌناء بٌن خلٌج العقبة مشرقا وخلٌج السوٌس غربا. -1



 جغرافٌا                                                                            الصف الثالث الثانوي                     ال فًالرسالة                     

78 

 01061994820           األستاذ / محمود شكري الرشٌدي                                                      

 .مساحة سٌناء 3\1مساحته  -2
 تأثره بحركات الرفع والتصدع وعوامل التعرٌة. وذلك بسبب ٌتمٌز بوعورته وتضرسه -3

 خلٌج العقبة وغربا إلى خلٌج السوٌس. تكثر به األودٌة العمٌقة التً تنحدر مشرقا إلى -4

ٌفصله عن خلٌج العقبة سهل ساحلً ضٌق وعن خلٌج السوٌس  سهل ساحلً واسع صالح للزراعة إذا  -5

 توافرت مشروطها.

 ٌتمٌز القسم الجنوبً لسٌناء بارتفاع جباله كما ٌلً: -6

 .متر 2639سانت كاترٌن  -أ

 متر. 2586أم مشومر  -ب

          تر.م 2439جبل الثبت -ج

   متر. 2281جبل موسى  -د

 متر. 2171جبل سلاير  -ـه

 " " ْعثٙ-: انمكى األٔقػ : (ثاَٛا)
 ٌقع إلى المشمال من القسم الجنوبً الجبلً. -1

 -٠زىْٛ ِٓ ٘ٚجزني ّ٘ب : -2

           .فى الجنوب (٘ٚجخ اٌؼغّخ) - أ

 .فى المشمال (٘ٚجخ اٌز١ٗ) -ب

 من الجنوب إلى المشمال. نحدرت -3

 تكونت فى العصر األٌوسٌنى.وهضبة التٌه مشدٌدة المشبه بالهضبة الجٌرٌة بالصحراء المشرقٌة  -4

ٌقطع هضبة التٌه العدٌد من األودٌة الجافة ومن أهمها وادي العرٌش الذي ٌمشغل بروافده مساحة كبٌرة من  -6

 البحر المتوسط. هضبة التٌه وتتجمع فٌه األمطار المشتوٌة وتتجه مشماال حتى مشرق العرٌش على ساحل

 "" قازهٙ  -: انمكى انشًايل:(ثانثا ) 
 ٌقع إلى المشمال من القسم األوسط وٌمشغل المنطقة الساحلٌة. -1

 % من مساحة سٌناء.13أي  2كم8111تبلغ مساحته أكثر  -2

 الراحة. -مغارة  -ٌلق  -ٌنحدر هذا السهل ناحٌة المشمال توجد به بعض المرتفعات مثل : جبل حالل  -3

 متر.211-81توجد به سلسلة من الكثبان الرملٌة الساحلٌة منقطعة حٌنا ومتصلة أحٌانا بارتفاع بٌن  -4

تسقط األمطار المشتوٌة على الساحل المشمالً فٌخزن المٌاه على مشكل مٌاه جوفٌه ٌستخدمها السكان فى  -5

 الصٌف على مشكل آبار وعٌون.
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ر والمٌاه الجوفٌة خاصة فى الجهات المحصورة بٌن الكثبان تنتمشر به الزراعة اعتمادا على مٌاه األمطا -6

 القمح إذا توفرت له المٌاه . -المشعٌر  -الرملٌة ومن أهم المحاصٌل النخٌل 

 كمٌة األمطار على سٌناء محدودة ولكنها تفوق ما ٌسقط على الصحراء الغربٌة والمشرقٌة. -7

 ؟كؿ انؼًؽاَٛح انصغريج ادلرُاثؽجقُٛاء تؽاتغ انثعأج ٔادلؽا يفٚرًٛؿ انؼًؽاٌ  (: ذفكؽمب)
 ٌرتبط العمران بموارد المٌاه. ذيبي ١ٍٕبء : يف -(أ)

تقتصر على السهول الساحلٌة  : يف عٕٛة ١ٍٕبء -(ة)

الضٌقة على خلٌج السوٌس فى الغرب وٌقوم السكان بالتعدٌن 

 واستخراج البترول.
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 اٌضبٟٔ(أٍئٍخ ػٍٟ اٌفًٖ ) 

 هاد ا٢ر١خ :أوًّ اٌؼجب -: 1ً
بدأ نهر النٌل ٌشق طرٌقه فً أواخر عصر .......... بٌنما طغى بحر تثس على كل مصر  -1

 تقرٌبا فً ....

كانت مصر جزء من قارة قدٌمة تسمى ................. والتً تضم ................. و  -2
.................. 

. تبعا النحدار .............. من الجنوب الى ٌنحدر نهر النٌل بصفة عامة نحو ............. -3
 الشمال

تخلو الصحراء الشرقٌة من................. بٌنما تسمى الصحراء الغربٌة بمستودع  -4
 .............. 

منخفض وادي النطرون ٌتبع ادارٌا محافظة ............ بٌنما الواحة البحرٌة تتبع محافظة  -5
........ 

نٌل القدٌمة .......فروع وفً العصر االسالمً بلغ عددها ........ أما حالٌا عدد فروع ال -6
 ..........هما ...

أكبر منحفضات مصر وأكبرها مساحة ............., وأكثر الواحات التً تموج بالعمران واحة  -7
........ 

......مرتفعة مثل القسم الجنوبً من سٌناء ٌمثل ........من مساحتها وٌتكون من جبال ..... -6
........ 

أطول أودٌة مصر الجافة .............. وثانً أكبر وادي ........... , وأكبر أودٌة سٌناء  -1
............ 

والحراء الغربٌة تمثل .....% والشرقٌة  –ٌمثل الوادي والدلتا .......% من مساحة مصر  -13
............. 

  (:فٞأ)أٚ ػالِخ  (ٕؼ)ٙغ ػالِخ  -: 2ً
 .تنتهً الدلتا فً بعض المناطق برؤوس ضاربة فً البحر عند مصبات النهر  -1

 .تعتبر الرواسب الرملٌة أهم الظاهرات التضارٌسٌة بالصحراء الشرقٌة  -2

 .تخلو الصحراء الغربٌة من الموارد المائٌة السطحٌة  -3

  .تعتبر بحٌرة قارون مصرف لمٌاه منخفض الفٌوم -4

 .ربة فً الوادي والدلتا كلما اتجهنا شماال ٌقل سمك الت -6

 .ٌتمٌز تصرٌف المٌاه فً الصحراء الشرقٌة بالتصرٌف الخارجً  -1
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 :مب رفَو  -: 3ً
  ؟( تكون الوادي والدلتا فً مصر1

 ؟( خصوبة التربة فً مصر 2

 ؟( تتركز فرشات الرمال فً جنوب الصحراء الغربٌة 3

  ؟ٌة( الغرود عبارة عن كثبان رملٌة متواز4

 ؟( السواحل الشمالٌة لمصر أكثر أهمٌة من الشرقٌة 5

 ؟( كثرة انحناءات والجزر الطٌنٌة فً نهر النٌل كلما اتجهنا شماال 6

 ؟( غٌرت بحٌرة ناصر من الظهر التضارٌسً لبالد النوبة 7

 ؟( وجود المٌاه الجوفٌة فً واحات الصحراء الغربٌة 6

 ؟الشرقٌة  ( شبه جزٌرة سٌناء امتدادا للصحراء1

 ؟(منخفض وادي النطرون آهل بالسكان 13

 ؟التربة بٌن الوادي والدلتا  سمك( اختالف 11

 ؟( أطلق على منخفض الفٌوم اسم مصر الصغرى 12

 ؟( تعتبر الكثبان الرملٌة خزانا طبٌعٌا لرصٌد المٌاه الجوفٌة 13

 ؟للتآكل  ا( تعرض األطراف الشمالٌة للدلت14

 رترجخ ػٍٝ ؟ِب إٌزبئظ ادل -: 4ً
 .( بطئ التٌار وقلة انحدار نهر النٌل كلما اتجهنا شماال فً مصر1

 .( مسامٌة طبقة الخرسان النوبً فً الصحراء الغربٌة 2

 .( انحدار الدلتا من الشرق الى الغرب 3

 .( اتصال منخفض الفٌوم بوادي النٌل ودلتاه عن طرٌق بحر ٌوسف 4

 .ث مدرجات ( وجود منخفض الفٌوم على شكل ثال5

 ؟ لبهْ ثني وً ِٓ -: 5ً
 .( الواحات الخارجة والداخلة 1

 .( وادي العالقً ووادي العرٌش 2

 .( منخفض الفٌوم والقطارة 3

 .حٌرة قارون ب( بحٌرة ناصر و4
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ً6:-  
 . ) وادى النٌل ودلتاه ومنخفض الفٌوم من أهم الوحدات التضارٌسٌة فى األراضى المصرٌة ( 

 
                                                                                                                                                     -: هح أعت ػّب ٠أرٝٝ ٙٛء ٘نٖ اٌؼجبف

  ؟ أثر بناء السد العالى على المظهر التضارٌسى لبالد النوبة -1            
 ؟ماذا توقف زحف الدلتا نحو الشمال ـ ل 2           
   أسباب إختالف منخفض الفٌوم عن بقٌة منخفضات الصحراء  -3           

 ؟الغربٌة                  
 

 األلَبَ اٌزٚبه١َ٠خ رٕزّٟ اٌظب٘واد اٌزب١ٌخ إىل أٞ -:7ً
:- 

، سٌوة ، البحرٌة (  الواحات الخمسة ) الخارجة ،الداخلة ، الفرافرة –الجندل األول  –ثنٌة قنا 
بحٌرة  –منخفض الرٌان  –منخفض وادي النطرون  –منخفض القطارة  –اقلٌم مرٌوط  –

 –هضبة الجلف الكبٌر  –بحر الرمال العظٌم  –فرشات الرمال  –غرد أبو المحارٌق  –قارون 
 –جبل مغارة  –جبل سانت كاترٌن  –جبل حماطة  –حبل الشاٌب  –جبل علبة  –جبل العوٌنات 

وادي العرٌش  –هضبة العجمة  –هضبة التٌة  –هضبة الجاللة القبلٌة  –هضبة الجاللة البحرٌة 
 .وادي قنا  –وادي أسٌوط  –وادي شعٌث  –وادي الحمامات  –وادي العالقً  –
 

  :ِب ادلمٖٛك ثىً ِٓ -:8ً

 لغروداـ  4.          الجنادل -3.          ـ بستان مصر  2  .           ـ الواحة 1
 فتحة الالهون.-6أودٌة جافة        -7الدلتا المصرٌة.          -6     فراشات الرمال -4
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 (   )اٌفًٖ اٌضبٌش 

 (يف ِٖوإٌجبر١خ ٚاحل١بح ادلٕبؿ)
  -: ِٖو ِٕبؿ يف ادلؤصوح اٌؼٛاًِ*

 -: ادلٛلغ: ( أٚل)

  -: انؼؽض نعٔائؽ تانُكثح -1
ش 31, 363 و 222 عرض درجتي بيف ف الحرارة درجات بيا تختمؼ لذلؾ ماالً 2ْ  معتدؿ بمناخ تتميز كانت وا 
 :  ولكف

 . البحر تأثير عف والبعد االستواء خط مف االقتراب بسبب جنوبا اتجينا كمما الحرارة درجة ترتفع  - ا
 وليذا طالمتوس البحر مف والقرب االستواء خط عف البعد بسبب  شماال اتجينا كمما الحرارة درجة تنخفض  - ب
 .  الجنوبية الجيات مف اعتداال أكثر الشمالية الجيات فإف

 -:ادلرٕقػ نهثسؽ تانُكثح -2
 بسبب الشتاء فصؿ فى دفئا وأكثر صيفا الحرارة درجات فى اعتداال أكثر المتوسط البحر عمى المطمة الجيات - أ

  اشتاء والتدفئة صيفا الحرارة درجات مف يمطؼ الذي المتوسط البحر تأثير
 مصر عمى شتاءا األمطار  سقوط تسبب والتي الجوية واإلنخفاضات األعاصير المتوسط البحر عمى تكثر - ب

 .المتوسط البحر تأثير عف البعد بسبب جنوبا اتجينا كمما وتقؿ الشمالية الجيات خاصة
  -: نهصسؽاء تانُكثح ادلٕلغ -2
 الصحراء مف جزء وىى  صحراء منيا نوبوالج والغرب الشرؽ إلى يمتد حيث الصحراء قمب فى مصر تقع

 : ليذا الكبرى
 .  البالد حرارة درجة مف ترفع والتى والربيع الصيؼ فى الصحراء مف تخرج التى الحارة بالموجات تتأثر - أ
 حيث البالد برودة درجة مف ترفع والتى الشتاء فصؿ فى الصحراء مف تخرج التى الباردة بالموجات تتأثر - ب

 . البرودة فى غاية وتكوف الشرقية حالريا تيب
 -: اٌزٚبه٠ٌ أصو:  (صب١ٔب)

 البحر سطح فوؽ ارتفعنا كمما الحرارة درجو تنخفض -1
 . الجباؿ قمـ فوؽ الثموج وتتكوف

 سقوط زاد كمما الجباؿ عمى تعامدا أكثر الرياح كانت كمما -2
ذا األمطار  سقوط قؿ كمما الرياح اصطداـ قؿ االرتفاع قؿ وا 

ذا طاراألم  .  األمطار سقوط قؿ لمساحؿ موازية الرياح كانت وا 
 يصؽ ػهٗ غنك ذؽثٛك  : 

 تعرجا أقؿ والساحؿ الجباؿ يوجد ال حيث ؟انشًايل انكازم ػهٗ انرعاؼٚف أثؽ ٚظٓؽ ال . 
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 ؟ٔانعنرا انٕاظ٘ ػهٗ انرعاؼٚف أثؽ ٚظٓؽ ال 
 . العالية  الجباؿ وجود وعدـ السطح الستواء
 ؽ١ش ؟يصؽ شؽق فٗ ٚفانرعاؼ أثؽ ٚظٓؽ :  

 " . كاتريف سانت"  العالية الجباؿ لوجود سيناء جنوب - أ
 حماطة ، الشايب)  العالية الجباؿ لوجود  مصر شرؽ -ب
 درجة عمييا تنخفض لذلؾ األحمر لمبحر الغربي الساحؿ( 

 بعض عمييا تسقط كما. قمميا فوؽ الثموج وتتكوف الحرارة
 البحر جباؿ جعمت وقد المفاجئة اإلعصارية األمطار
 عمى البحر تأثير مف وقممت معزولة منطقة منو األحمر
 .  المجاورة المناطؽ

  -: اجلٜٛ اٌٚغٜ:  (صبٌضب) 

 : يصؽ يُاش فٗ ادلؤثؽج انعغػ يُاؼك*
 - :اٜؾٔؼٖ انعائى ادلؽذفغ انعغػ يُؽمح -1

إلى ىبوب الرياح الشمالية  تسمى ازوري ألنيا متمركزة عند جزر االزور فى المحيط االطمنطى  وىى تؤدى
 فى فصؿ الصيؼ وعمى مصر العميا طواؿ العاـ 

 -: االقرٕائٙ انعائى ادلُطفط انعغػ يُؽمح -2
 في جنوبا - ب  . الشمالي الصيؼ في شماال - أ:  فتنتقؿ الظاىرية  الشمس لحركة تبعا تتزحزح والتي

 .  الجنوبي الصيؼ
 :   ٖاالقٕٛ انٛاتف فٕق ادلرغري انعغػ يُؽمح -3
 .  صيفا منخفض - ب                         . شتاءاً  مرتفع - أ
 -: لَّني إىل رٕمَُ-: اجل٠ٛخ اإلخنفبٙبد:  (هاثؼب)

 -: شرٕٚــــح -(أ(
     .تيب فى فصؿ الشتاء -1

   مركزىاالبحر المتوسط.-2

 سقوط األمطار الشتوية. تسبب-3
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 -: ؼتٛؼٛـــــــح -(ب)
    مركزىا الصحراء الكبرى. -2       تيب فى فصؿ الربيع. -1
 تسبب ىبوب رياح الخماسيف. -3
  -ياغا حيعز نٕ :*
 مل حتعز اإلخنفاظاخ اجلٕٚح مبصؽ ؟ -(أ)
     .لـ تيب رياح الخماسيف -2               لـ تسقط األمطار الشتوية -1

 لـ تيب العواصؼ الرعدية. -4           .لـ تتغير ميبات الرياح -3
 ؟ يصؽ ػهٗ ٔذريج ٔازعج كاٌ يُاش -(ب)
 رياح دائما جافػة. -3     شتػاء بػارد -2    صيؼ حػار. -1
( 

 
  -: ادلَٞؾبد ادلبئ١خ : (فبَِب

  ؟ٚظٓؽ أثؽ ادلكؽساخ ادلائٛح فٗ يصؽ ػهٗ انكازم انشًايل فمػ*
 : ا٢رٟاٌجؾو ادلزٍٜٛ ػٍٝ ؽ١ش ٠ؼًّ رأصري 

 ت المطمة عمييا . تمطيؼ درجة الحرارة صيفا والتدفئة شتاء لمجيا -1
 .زيادة نسبة الرطوبة -3              تقميؿ المدى الحراري لمجيات المطمة عمييا .  -2

 ويقؿ تأثيره كمما اتجينا جنوبا لمبعد عف البحر . 
  ؟َٓؽ انُٛم ٔانرتع ٔادلصاؼف ٔانثسرياخ انعاضهٛح فئٌ ذأثريْا ظؼٛف*

لذلؾ ال تؤثر ىذه المسطحات فى مناخ مصر إال فى و  ئيةألف مساحة اليابس أكبر بكثير مف المسطحات الما
 تكويف الضباب والشبورة عمى الوادي والدلتا صباحا وسرعاف ما تختفي عند ظيور الشمس . 

  ؟ٚؼررب انثسؽ األمحؽ يُؽمح يؼؿٔنح*
 بسبب وجود الجباؿ المرتفعة . 

 (أؽٛاي ِٖو ادلٕبف١خ)
 -:: فصم انصٛف  (أٔال)

 - احلؽاؼج : - (أ)
 .تقع مصر فى اإلقميـ دوف المدارى الدفيء فيما عدا جنوب أسواف -1
"  حرارة األكثر"  أى التطرؼ منطقة تتمثؿ و السرطاف ومدار االستواء خط بيف فيما صيفا الشمس تتعامد-2

 .ـ 40=  بيا الحرارة درجة تصؿ حيث أسواف جنوب
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 - : ثَجت ٚمٌه؟ؽذفغ ظؼخح احلؽاؼج خُٕب أقٕاٌذ ٔ*
 .  بيا السرطاف مدار مرور -ب     . االستواء خط مف قربيا -أ
 . السرطاف ومدار االستواء خط بيف ما صيفا الشمس تعامد -ج
 -ثَجت:؟صٛفا انعاضهٛح اجلٓاخ يٍ اػرعاال أكثؽ انشًانٛح اجلٓاخ*

 .  الحرارة درجة مف يمطؼ الذي المتوسط البحر تأثير
 -ت:ثَج؟اقرمؽاؼ انكُح فصٕل أكثؽ يٍ انصٛف فصم*

  بو الجوية اإلنخفاضات وجود لعدـ
 -ثَجت: ؟" قكُعؼٚحاإل" يف  أغكؽف شٓؽ إىل انشًال فٗ انصٛف فصم ٚرأضؽٔ*

 . المتوسط البحر تأثير بسبب وذلؾ
  -:  ١ٕفب اجلٜٛ اٌٚغٜ - خ

  -: ١ٕفب ِٖو ػٍٝ احلواهح كهعخ لهرفبع ٔظوا*

 وسط فوؽ المنخفض الضغط مف نطاؽ يتكوف -1
 ويعرؼ أفريقيا ،وشماؿ العربية زيرةالج شبو ، آسيا

 ".  االفروآسيوى" بالضغط
 البحر فوؽ المرتفع الضغط مف نطاؽ يتكوف -2

 . اليابس حرارة مف أقؿ حرارتو ألف المتوسط
  -: اٌو٠ـــبػ - ز

 الضغط إلى المرتفع الضغط مف الرياح تتحرؾ
 :  لذا المخفض

 السائدة الشماؿ رياح الجوى المنخفض يجتذب -1
 مصر فى تعرؼ والتى" اآلتيزيو"  باسـ تعرؼ التى

 وىى المتوسط البحر مف لقدوميا البحري باليواء
 .  الحرارة درجة مف تمطؼ

 فوؽ السماء 1/5  إال السحب تغطى وال الصحو الجو يسود مصر أنحاء جميع الشمالية الرياح ىذه تسود -2
 -  يوليو -  يونيو:  فى السحب مف تماما مياالع مصر وتخموا القاىرة فوؽ السماء 1/11 ، المتوسط البحر

 .  أغسطس
 ؟اٌو٠بػ أ١ّ٘خ*

 .  الحرارة درجةتقمؿ مف  - أ
 . النيؿ نير فى المالحة عمى تساعد حيث ىامة مالحية قيمة ليا -ب
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 .تماـ في حالة سكوف اليواءىو : (انؽْٕ)"  *
 -ثَجت:؟ادلرٕقػ انثسؽ يٍ ْثٕتٓا ؼغى يصؽ ػهٗ أيؽاؼا انشًانٛح انؽٚاذ ذكمػ ال*

 أجزاء إلى حرارة أقؿ منطقة مف الرياح تيب أي منخفض ضغط منطقة إلى مرتفع ضغط منطقة مف تيبأنيا 
 .  التكاثؼ وعدـ لمتبخير بيا عالقا يكوف الرطوبة مف قدر أي يعرض وذلؾ حرارة منيا أعمى
 -: األيؽــــاؼ - خ
ذا الصيؼ فصؿ فى مصر عمى األمطار تسقط ال - د  .  إطالقا تسقط ال ولكنيا تشاـؤ مصدر عتبرت سقطت ما وا 
 -: اخلو٠ف فًٖ:  (صب١ٔب)

 تتعامد الشمس عمى خط االستواء. 
 يسود ىذا الطقس مصر خالؿ شير : سبتمبر ، أكتوبر  نوفمبر .  
 - ثَجت : ؟ٚؼررب فصم اخلؽٚف يٍ أزكٍ فصٕل انكُح ؼمكأ *
ت ال ترتفع بو درجة الحرارة مثؿ الصيؼ أو الموجا -1

 الحارة. 
ال تسقط بو األمطار اإلعصارية أو الموجات الباردة   -2

 التى تحدث فى الشتاء.
 ال تيب بو رياح الخماسيف مثؿ فصؿ الربيع . -3
 : فًٖ اٌْزـــبء :  (صبٌضب)

 -  :احلـــؽاؼج -ا
فى فصؿ الشتاء تتعامد الشمس ما بيف خط االستواء  -1

 .ومدار الجدي 
 دفأ شتاءا مف الجيات الداخمية بسبب تأثير البحر المتوسط.الجيات الشمالية أ -2
 االنتقاؿ فى درجو الحرارة مف الخريؼ إلى الشتاء انتقاؿ فجائي بسبب كثرة اإلنخفاضات الشتوية. -4
 -ثَجت : ؟ٚؼررب شٓؽ ُٚاٚؽ يٍ أكثؽ انشٕٓؼ تؽٔظج ٔ*
 صفة دائمةكثرة موجات البرد التي تمر عمى مصر خاللو وىى فجائية متغيرة ب --1
 بكثرة اإلنخفاضات الجوية التي تتعرض ليا مصر خالؿ ىذا الشير. --2
 منطقة"  المنيػػا"  منطقو   وتمثؿ( والصغرى العظمى)  ـ 2ْ 10 - ـ 2ْ 15المدى الحراري فى الشتاء ما بيف  --3

  : بسبب وذلك ـ 2ْ 3 -  ـ 2ْ 5 مف برودة أكثر أي التطرؼ
 .  المنيػػػا عند الوادي ضيؽ --4
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 . الوادي بطف فى تقع أي يجاورىا عما منخفضة منطقة فى قعت -5
 : اجلٜٛ اٌٚغٜ - ة

 :  اٌزب١ٌخ اٌٚغٜ مبٕبٝك ِٖو رزأصو*

 . جنوبا وتتزحزح آزور جزر فوؽ مرتفع ضغط منطقة تتكوف -1
 . األفروآسيوى اليابس فوؽ المرتفع الضغط مف نطاؽ يتكوف -2
  الجنوب فى الصيؼ لوجود جنوبا االستوائى المنخفض الضغط منطقة تتزحزح -3
  -: اٌو٠ــبػ -ط
 الرياح األزورى المرتفع الضغط منطقة مف تخرج -1

 المتوسط البحر فوؽ تزحزحت أف بعد الغربية العكسية
 المتوسط البحر فوؽ بالسحب المحممة األعاصير وتدفع
 ىذه مسارات وتكوف مصر عمى األمطار سقوط وتسبب

 .  لشرؽا إلى الغرب مف األعاصير
 الجنوب إلى الجافة التجارية الشمالية الرياح تيب -2
 . الصحراء قمب مف تخرج وىى المنيا مف
  - : األيؽـــاؼ -ظ

 مصر سواحؿ عمى شتاءاً  اإلعصارية األمطار تسقط
 اتجينا كمما وتقؿ الشمالى الساحؿ عمى وتزداد الشمالية
 . جنوبا

 :  ثَجت مٌهٚ  ؟ يؽؽا ادلعٌ أكثؽاإلقكُعؼٚح ٔذؼررب *

 . الساحؿ عمى الرياح تعامد -ب           . لمشماؿ الساحؿ اتجاه -ا

 .  الجوية واإلنخفاضات لألعاصير تعرضا المدف أكثر -ج

 -:ْٙ انُٕاخ*

  وفبراير نوفمبر شيرى بيف وتزداد اياـ 3-2 بيف ما تتراوح الشتوى اإلعصار ىبوط فترة

( 
 
 - : اٌوث١ــغ فًٖ: ( هاثؼب

 . مصر عمى تدريجيا الحرارة درجة ترتفع ولذلؾ االستواء خط عمى الشمس تتعامد

 . الخماسيف رياح اسـ محميا عمييا ويطمؽ واألتربة الرماد تحمؿ حارة جافة رياح تيبو 
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 -:  اخلًاقني ؼٚاذ*

 و. أشير خمسة فى تيب يوما 27 مدتيا و رياح محميو ساخنو تحمؿ الرماؿ واألتربو وتعكر صفو الجو الربيعى
 .  يوما 3-2بيف فيما تحدث مرة، كؿ فى وتستمر ومايو مارس شيري بيف فيما تحدث

 -:ٔانُثاخ نإلَكاٌ تانُكثح اخلًاقني ؼٚاذأظؽاؼ *

 -: اإلَٔبْ:(أٚل)

 . اإلنفمونزا أمراض -3      . التنفس وضيؽ االختناؽ -2          الربيعي الرمد -1
 -: ٌٍٕجبد :(صب١ٔب)

 .  القميوبية محافظةفي  خاصةوب الفاكية تمؼ وتسبب. الجيزة محافظةفي  خاصةوب اتالخضراو  تمؼ تسبب 
 -: ادلٕبف١خ ِٖو ألب١ٌُ*
 -: انرانٛح انثالثح ادلُاضٛح األلانٛى إىل يصؽ ذُمكى*

   -: ادلزٍٜٛ اٌجؾو أل١ٍُ -1

 الدلتا وسط إلى الشمالى مصر ساحؿ مف يمتد
  .طنطا مدينو حتى
  -: ١خادلٕبف ٕٗفبر*

 يقؿ -. شتاءاً  ممطر دافئ - صيفا جاؼ ارح
 .  المتوسط البحر بسبب الحراري المدى

 -:  أِٞبهٖ*

 الرياح تدفعيا التى األعاصير ليبوب نتيجة تسقط
 إلى الغرب مف األمطار ىذه وتقؿ الغربية العكسية
 .  الجنوب إلى الشماؿ مف وكذلؾ الشرؽ

 - ظيٛاغ - إقكُعؼٚح) : دتضٍخ اٌزٟ ادللْ*
 - يؽؽٔذ - انكهٕو -انؼؽٚش - ؼفر - عؼشٛ
  (.انثسريج – انشٛص كفؽ

  -:  اٌٖؾواٚٞ ّجٗ اإلل١ٍُ -2
 . المنيػػا إلى طنطا مف يمتد
 : ١خادلٕبف ٕٗفبر*

 اكثر حرارة فى الصيؼ -3       اشد جفافا فى الشتاء    -2       األمطار تقؿ -1
 . البحر عف لمبعد الحراري المدى يزداد -4
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 -اجلٛؿج - تُٓا - انماْؽج - اإلمساػٛهٛح -انؿلاؾٚك - انكٕو شثني - ؼُؽا) : دتضٍخ ٟاٌز ادللْ*
 . (انكٕٚف – ادلُٛا - قٕٚف تىن - انفٕٛو

  -: اٌٖؾواٚٞ اإلل١ٍُ -3
 . أسواف إلى المنيا جنوب مف
  -: ١خادلٕبف ٕٗفبر*
 . اءاً شت بارد -ب              .صيفا الحرارة شديد -أ     :  أى متطرؼ - قارى 
 . األمطار سقوط يندر أى العاـ طوؿ تماما جاؼ -ج
 .(انمصري  -أقٕاٌ  -ٔاأللصؽ لُا - قْٕاج - أقٕٛغ) : دتضٍخ اٌىت ادللْ*
 

 (يصـؽ فٗ انُثاذٛـح األلانٛـى)
  -: اٌٖؾواٚٞ اإلل١ٍُ:  (أٚل)

 -: اجلغؽافٗ انرٕؾٚغ -1
 . سيناء وسط مف وأجزاء-- ةالشرقي الصحراء مف الجيرية اليضبة -الغربية الصحراء يشمؿ

  -: انُثاذٛح اخلصائص -2
 تمبث ال لكنيا سنوات بضع كؿ األمطار سقط إذا الفقيرة األعشاب تظير وقد المطر ندره بسبب النبات ينعدـ -3

 . وتموت تجؼ أف
 : بيا يوجد -: انربٚح احلٕٛاَاخ -4
 القطط البرية فى الواحات . -2         الفيود فى منخفض القطارة . -1
 الغزالف قرب الواحات ومنخفض القطارة . - 4                  الثعالب والذئاب . -3
 الخراؼ البرية فى منطقة العوينات .  - 5
( 

 
 -:)إل١ٍُ عجً ػٍجخ (: اإلل١ٍُ ّجٗ اٌٖؾواٜٚ:   (صب١ٔب

 -انرٕؾٚغ اجلغؽافٗ : -1
 يوجد فى جنوب مرتفعات البحر األحمر ومرتفعات جنوب سيناء . 

 -ائص انُثاذٛح :اخلص -2
 يسقط المطر شتاء وتظير النباتات عند أقداـ الجباؿ وبطوف األودية. -ا
 . (نبات أبو ركبة والرطريط)رىاتنمو أعشاب صحراوية أشي -ب
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 تنمو أشجار السنط والحوحيط عمى جبؿ عمبة .-ت
 -احلٕٛاَاخ انربٚح : -2
 اب .الثعالب والذئ -ب           النمور والضباع. -يوجد بيا :أ -3
 النسر والصقر والغراب . -الماعز البرى والحمر البرية واألرانب البرية .د -ج
 الغزالف والخراؼ البرية .  -ىػ
 : اإلل١ٍُ اٌْج١ٗ ثبٌجؾو ادلزٍٜٛ :  (صبٌضب)

 -:انرٕؾٚغ اجلغؽافٗ  -1
 يوجد بكؿ مف إقميـ مريوط وشماؿ الدلتا وشماؿ سيناء .

  -اخلصائص انُثاذٛح : -2
 شاب حولية وأخرى فصمية ونباتات معمرة بعد سقوط المطر الشتوى وتزدىر فى الربيع . تنمو أع -أ
 تنمو بشماؿ الدلتا نباتات عصيرية فى التربة المالحة . -ب
 يوجد بيا :-: احلٕٛاَاخ انربٚح -3
 اب. القطط البرية والثعالب والذئ -ج         األرانب البرية.  -ب            الغزالف والظباء.  -أ
( 

 
  -: إل١ٍُ اٌٛاكٜ ٚاٌلٌزب :(هاثؼب

  -: انرٕؾٚغ اجلغؽافٗ -1
 يوجد فى وادي النيؿ والدلتا. 

  -اخلصائص انُثاذٛح : -2
 تنتشر نباتات الحمفا عمى جوانب الترع والمصارؼ . -أ
 تنتشر نباتات المستنقعات فى المصارؼ والبرؾ وأىميا : -ب
 (.  الموتس -السمار  -البوص ) 
  -: اخ انربٚحاحلٕٛاَ -2

 الذئاب والثعالب. -يوجد بو : أ
                 الصقر والحدأة والغراب.-ب 
 طيور الماء والحماـ وفراخ الغيط. - ج
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 )أٍئٍخ ػٍٟ اٌفًٖ اٌضبٌش ( 

 
  :اٌؼجبهاد ا٢ر١خ أوًّ -:1(ً)
 الشتاء في…….في الربيع وموجات……..تتعرض مصر لموجات  -1 
 ..………و……….. سئولة عف الجوية م االنخفاضات -2 
 ..…… ومدينة أسواف إلى اإلقميـ……….. تنتمي مدينة المنيا إلى اإلقميـ  -3 
  بالنباتات………مف سيناء أغنى مف أودية القسـ ..……… أودية القسـ -4 
مناخ مصر إلى  وينتمي معظـ……….. تقع مصر بصفة عامة في العروض  -5

 ..…………اإلقميـ
 وية نحو مصر مف ......البحر المتوسط متجية نحو .................تأتي اإلنخفاضات الج - 6
 مياة البحر المتوسط تقمؿ مف حرارة ...........وبرودة .............. - 7
 يمثؿ حوض البحر األحمر منطقة مناخية ......ذات طابع .....نظرا لظروؼ التضاريس . - 8
ؿ البحر المتوسط وحتي خط عرض يمتد اقميـ البحر المتوسط في مصر مف ساح - 9

 مدينة.........................
 يمتد اإلقميـ شبو الصحراوي مف مدينة .............. وحتي مدينة ........ - 11
يمتد اإلقميـ الصحراوي في مصر مف مدينة ..... حتي آخر الحدود المصرية مف ناحية  - 11

 الجنوب 
البحر المتوسط باختالؼ كمية .....الساقطة عميو ونوع  يختمؼ الكساء الخضري في إقميـ - 12

...... 
 
 -: مب رفَو -:2 ً)
 ؟ال تدخؿ الواحات ضمف اإلقميـ الصحراوي نباتيا -1
  ؟الوادي والدلتا ينعدـ أثر االرتفاع في-2
 ؟جبؿ عمبة إقميـ نباتي متميز  -3
  ؟في مصر جفاؼ الرياح التجارية  -4
 ؟قة منعزلة مناخيايمثؿ البحر األحمر منط -5
 ؟ضمف إقميـ البحرالمتوسط تدخؿ منطقة ساحؿ مريوط -6
             ؟ اإلسكندرية أغزر المدف مطرا -7
   ؟ىبوب لرياح التجارية صيفا -8
  خا؟فصؿ الخريؼ أحسف فصوؿ السنة منا -9

 ؟أياـ الربيع أسوأ أياـ السنة مناخا بعض  -11
 ية ؟أسواف أشد حرارة مف اإلسكندر  – 11
 ؟امتداد الرياح الشمالية إلي جنوب مصر صيفا وطوؿ العاـ عمي الوجة البحري  -12
 يكسو الضباب الكثيؼ الوجة البحري في فصؿ الخريؼ ؟ – 13
 لمنيؿ والترع والمصارؼ تأثير في مناخ مصر ؟ – 14
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 عدـ سقوط األمطار عمي مصر صيفا ؟ – 15
 مصر ؟لمبحر المتوسط تأثير واضح عمي مناخ  – 16
 لمموقع الفمكي تأثير واضح في مناخ مصر ؟ – 17
 
 -: لبهْ ثني -:3(ً)
  .االنخفاضات الجوية الربيعية والشتوية -1 

األقاليـ المناخية الموجودة في مصر مف حيث الموقع والظروؼ المناخية في كؿ أقميـ مع ذكر  - 2
 مدينتيف تنتمي لكؿ أقميـ .

واألقميـ الصحراوي النباتي مف حيث التوزيع الجغرافي وأىـ اقميـ البحر المتوسط النباتي  -1
 .الحيوانات والنباتات 

  .البحر المتوسط والبحر األحمر وتأثيرىما عمى مناخ مصر -4 
 
  -: : إىل أٞ األلب١ٌُ ادلٕبف١خ رٕزّٟ ادللْ اٌزب١ٌخ( 4ً)

  ) أسيوط العريش –سعيد بور  –الفيـو  –بني سويؼ  –القاىرة  –اإلسكندرية  – المنيا –أسواف  (
 
 -: : ثو٘ٓ ػٍٝ (5ً)
  .مناطؽ اإلقميـ شبو الصحراوي بالنبات منطقة جبؿ عمبة أغنى -1
 . وجود عالقة بيف الحرارة والرياح -2
 
  -:اموو ادلفَٙٛ اجلغوايف ٌٍؼجبهاد اٌزب١ٌخ :  6(ً )
                         .حدة أىـ ظاىرة مؤثرة في مناخ مصر ولوليا لصار مناخ مصر عمي وتيرة وا - 1
    .مف العوامؿ المؤثرة في مناخ مصر فتقمؿ مف حرارة الصيؼ وبرودة الشتاء - 2
                                                     .تأتي إلي مصر في فصؿ الشتاء وتسبب سقوط األمطار الشتوية  - 3
      .ب رياح الخماسيفتأتي إلي مصر في فصؿ الربيع وتسبب ىبو  - 4
             .سحب منخفضة مثقمة ببخار الماء تتكاثؼ بفعؿ اليواء البارد وتسقط مطرا - 5
           .حالة الجو في المناطؽ الساحمية أثناء مرور اإلعصار - 6
             .أغنى جيات اإلقميـ شبو الصحراوي بالكساء النباتي - 7
 .سكوف اليواء تماما  - 8
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 (إفزجبه ػٍٟ اٌفًٖ اٌضبٌش)
 -اوزت ِلٌٛلد الهلبَ الر١خ:-أِبِه فو٠ٞخ دلٖو :  -اٌَؤاي الٚي : 

 
 111111اقميـ مناخي – 1    
 111111اقميـ مناخي –  2    
 111111اقميـ مناخي – 3    
  111111اقميـ نباتي - 4    
 111111 منطقة نباتية – 5    
 
 ؟ ري اٌْز٠ٛخ ٚالػبٕري اٌوث١ؼ١خلبهْ ثني الػبٕ-) ة( : 

 -(مع تصوٌب الخطا :× (او عالمة)√ ضع عالمة) -السؤال الثانً :

 )           (   و البحري طواؿ العاـ جالو  يالشمالية عمي جنوب مصر صيفا3 وعم احتيب الري - 1
 )           (                                           بور سعيد اغزر مطرا3 مف االسكندرية - 2
 )           (                                رياح الخماسيف ليا اثار مفيدة لالنساف النباتات  - 3 
 )           (                         يدخؿ ساحؿ اقميـ مريوط ضمف نطاؽ االقميـ الصحراوي - 4
 )           (                               النباتات الطبيعية في شماؿ الدلتا نباتات عصارية  - 5
 

 -جبهاد الر١خ مبب ٠ٕبٍجٙب :ؼاوًّ اٌ -اٌَؤاي اٌضبٌش :
 في مصر11111111وبرودة 11111مياه البحر المتوسط تقمؿ مف  حرارة  - 1
 تضاريس لمنظرا3 111111ذات طابع 1111111منطقة مناخية  الحمريمثؿ حوض البحر ا -2
 جنوبا3 1111وحتي 11111الصحراوي في مصر مف جنوب  يبدأ االقميـ - 3
واختالؼ 11111يختمؼ الغطاع النباتي في اقميـ البحر المتوسط مف سنة الي اخري بسبب تذبذب  – 4

11111111 
 111111مف الصحراء 11111يقع جبؿ عمبة في الركف  – 5
 

 -مب رفَو :-اٌَؤاي اٌواثغ :
 ؿ المؤثرة في مناخ مصر ؟نخفاضات الجوية مف اىـ العواماال – 1
 ينعدـ اثر االرتفاع في الوادي والدلتا ؟ – 2
 يكسو الضباب الكثيؼ الوجو البحري في فصؿ الخريؼ ؟ – 3
 ؟ ال تدخؿ الواحات المصرية ضمف نطاؽ االقميـ الصحراوي نباتيا3  – 4
 يعتبر اقميـ عمبة وحدة بيولوجية نباتية  ؟ – 5
 

 -اخلبٌِ : -اٌَؤاي :
                                                                                  -لكل اقلٌم : مع ذكر الخصائص المناخٌةالً اي االقالٌم المناخٌة تنتمً المدن االتٌة -)أ ( :

 سوىاج ( –دمياط  ---) الجيزة 
 -ِب ادلمٖٛك ثبدلفب١ُ٘ الر١خ :  -: )ة ( 

 . ( اليواء البحري –النوات  –و الرى –المزن )           
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 )اٌفًٖ اٌواثغ(  
 (ِٖو يف ٌَىبْا)

 
 -: يصؽ فٗ انككاٌ ذٕؾٚغ:  (أٔال)

 تزيد ال الفيضى السيؿ ىذا أف رغـ (ٚاٌلٌزب ثبٌٛاكٞ)( %99.3في مصر) نحو السكاف معظـ يتركز
  .مصر مساحة مف%  3.5 عف مساحتو

 -ايل اٜذٙ : ؟ ٔانعنرا تانٕاظٖ انككاٌ ذؽكؿ ٔٚؽخغ انكثة يف*

 .  الصرؼ وحسف الرى مياه وفرة -ب . الخصبة الفيضيو التربة توافر - أ
 . والمواصالت النقؿ سيولة -د              . المنػاخ اعتداؿ -ج
 . لمتربة اإلنتاجيو الدرجة ارتفاع- ىػ
 ؟ادلصؽٚح انصساؼٖانككاٌ فٗ تًُٛا ٚمم *
 (مصر مساحة مف%  96: تبمغ مساحتيا أف رغـفقط تعيش فييا  السكافعدد  مف%  1.7 مف أكثر )ؼغى أٌ: 
  : ثَجت ٚمٌه*
 . بيا النباتات قمة -ج  .  العذبة المياه قمة -ب  . الحرارة درجة ارتفاع - أ

 -:ادلصؽٚح انصساؼٖانككاٌ يف  يُاؼك ذؽكؿ *

 . والزراعة الرعى حرفةب السكاف واشتغاؿ الجوفية المياه لوجود :انغؽتٛح تانصسؽاء اخلًف انٕازاخ  -أ
 عميو . الشتوية األمطار لسقوط: يؽٕٚغ ٔألهٛى قُٛاء مشال -ب
 التعديف لوجود مناطؽ :انغؽتٛح انصسؽاء ٔمشال انكٕٚف ضهٛح ٔزٕل األمحؽ انثسؽ قازم ػهٗ -ج

  .البتروؿ واستخراج
 -: ِٖو يف اٌَىبْ ىضبفخاٌ رٛى٠غ*

 :  (انككاَٛح انكثافح يفٕٓو)
  مربع متر الكيمو فى يعيشوف الذيف فالسكا عدد وىى

 . الدولةالكمية  مساحة ÷ الدولة سكاف عدد وىى:  انؼايح انكثافح*
 . فعال عمييا يعيشوف التي األرض مساحة عمى الدولة سكاف عدد وىى : احلمٛمٛح انكثافح*
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 -* اٌــــــلٌزب : 

 جتثَ-: ذمم انكثافح انككاَٛح ػهٗ أؼؽاف انــــــعنرا انشًانٛح*
 وارتفاع نسبة األمالح فى التربة .  - 2               لكثرة المستنقعات  -1

 ثَجت -:ذمم انكثافح انككاَٛح ػهٗ األؼؽاف انشؽلٛح ٔانغؽتٛح نهعنرا *  

 وقمة مياه الرى . - 2                 الرتفاع نسبة الرماؿ  -1   
 َجتث -:ؽذفغ انكثافح انككاَٛح كهًا اجتُٓا خُٕب انعنراذ*
 اعتداؿ المناخ  -4      سيولة المواصالت-3      توافر مياه الرى مف نير النيؿ -2     لخصوبة التربة -1
 ثَجت -:أقٕاٌ(-ذمم انكثافح انككاَٛح فٗ خُٕب انٕاظ٘)لُا*

 ارتفاع الرماؿ فى التربة -2           بسبب ضيؽ االراضى الزراعية-1
 -:ػٓ ٝو٠ك -:ٔانعنرــا  اظ٘انٕ يفيٕاخّٓ انركعـ انككاَٙ  ؼؽق*

 غزو الصحراء وتعمير شبو جزيرة سيناء . - أ
وتنمية ساحؿ البحر  الغربي الشماليتعمير الساحؿ -ب

األحمر سياحيا الجتذاب السكاف والعمؿ عمى استقرارىـ  
تنفيذ مشروعات  - جلمستصمحة . ا األراضيفى 

 .االستصالح 
 -ِٕٙب .رٕف١ن ثؼٚٙب ٚمت ثبٌفؼً ٚلل *

مشروع الصالحية والحسينية  : فٝ ّوق اٌلٌزب-1
 بالشرقية . 

: مشروع غرب النوبارية ومديرية  فٝ غوة اٌلٌزب-2
 التحرير فى محافظة البحيرة . 

 -رٛى٠غ اٌَىبْ ثبحملبفظبد :*

 . 2نسمة/كـ 1511:تزيد الكثافة بيا عمى  زلافظاخ يؽذفؼح انكثافح خعا-(أ)
 . ( اٌم١ٍٛث١خ-اجل١يح-ثٛه ٍؼ١ل-ٕله٠خاإلٍى-اٌمب٘وح): ذٕخع تكم يٍ*
 2ف  / كـ 1511 -1111تتراوح ما بيف  زلافظاخ يؽذفؼح انكثافح : - (ب)

 (. أ١ٍٛٛ -ادلٕٛف١خ  -اٌغوث١خ  -ٍٛ٘بط  ):  ذٕخع تكم يٍ
 . 2ف / كـ 1111 -  611تتراوح ما بيف : زلافظاخ يرٕقؽح انكثافح :  -)ج(
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  (. أٍٛاْ -لٕب -ادل١ٕب -اٌف١َٛ -ثىن ٠ٍٛف -اٌْول١خ  -اٌلل١ٍٙخ   -ك١ِبٛ) ذٕخع تكم يٍ*
 . 2ف / كـ 611تقؿ الكثافة بيا عف زلافظاخ يُطفعح انكثافح :  - (ظ)

 .  ا٠ٌٌَٛ -اإلمسبػ١ٍ١خ-وفوا١ٌْـ-اٌجؾريح) يٍ ذٕخع تكم*
 -رٛى٠غ اٌَىبْ ثني اٌو٠ف ٚاحلٚو : *

كاف مف مجموع سكاف مصر واف س %56نجد أف سكاف الريؼ يمثموف 
 .مف مجموع السكاف  %44المدف يمثموف 

 .تحوؿ القرى الى مدف مع زيادة التنمية والتقدـ :(احلٚو٠خؼوف )ر 
 -: ذلدؽج ادلكرًؽج يٍ انؽٚف إىل ادلعٌا أقثاب*
 ارتفاع مستوى المعيشة . -ب         توافر فرص العمؿ بالمدف . - أ
 المدف .تركز الخدمات التعميمية والصحية واالجتماعية ب -ج
         .اإلدارة والحكـ والمنشئات الترفييية والثقافية بالمدف تركز -د
 تركز الصناعة بالمدف .  -ىػ
فٗ انكُٕاخ األضريج يٍ انؽٚف إىل اؼ اذلدؽج اقرمؽ ػٕايم*

 -:ادلعٌ

 تحوؿ بعض القرى إلى مراكز حضارية . -1
راعي الجديد والى  مناطؽ التعديف عمى ساحؿ ز اتجاه جزء مف اليجرة الداخمية إلى مناطؽ االستصالح ال-2

 البحر األحمر .
   -ٍَىبْ :ٌ إٌٛػٝ ٚاٌؼّوٜرتو١ت اٌ ػوف*
ناثو ذكور الى سكاف ال ـيتقس:  ٘ٛاٌرتو١ت إٌٛػٟ *   ا 
 .خمسية عادة فئاتوىي إلى فئات عمريو :تقسيـ السكاف  اٌرتو١ت اٌؼّوٞ ٘ٛ*
 -:اذلوَ اٌَىبٟٔ *

يع التركيب السكاني ويتـ اليـر السكاني توز  حيوض
تقسـ كؿ مف الذكور واألناث إلى  رسمة عف طريؽ

السكاف عامة ) خمسية أو  فئات عمريو بالنسبة إلى
 .عشرية (
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 : ٔيٍ ضالل ظؼاقح اذلؽو انككاَٙ فٗ يصؽ*
 .(مبوؽٍخ اٌْجبة)ويمروف  (ٕغبه آٌَ)يالحظ اف السكاف يرتكزوف فى قاعدة عريضة مف 

 -:اٌَىبْمنٕ *

 .ىـ مجموع الذكور واالناث فى مختمؼ االعمار الذيف يعيشوف عمى ارض مصر: قكاٌ يصؽ فٚؼؽذ*
 .ىو الفرؽ بيف عدد المواليد والوفيات :انؿٚاظج انؽثٛؼٛح فٚؼؽذ*
  -:منٛ اٌَىبْ فٝ ِٖو  أٍجبة*

 -اٌي٠بكح اٌٞج١ؼ١خ :*

 -:ثَجت :زّضً فٝ اهرفبع ِؼلي ادلٛا١ٌلرٚ*
                 تعدد الزوجات -2  الزواج المبكر    -1 
 حب النسؿ وكثرة األنجاب                -3
 العادات والتقاليد السائدة  -4 
         ارتفاع مستوى المعيشة-5
 انتشار األمية -6
  اخنفبٗ ِؼلي اٌٛف١بد ثَجت :ٚ*
نشاء المستشفيات . انتشار الوعي الصحى-3        ارتفاع مستوى المعيشة -2الطب            تقدـ -1  وا 
  -: 1967ؽوة ثؼل اخنف٘ ِؼلي ادلٛا١ٌل  أٍجبة*

   وذلؾ الف نسبة كبيرة مف الشباب كانت مجندة وتقؼ عمى جبية القتاؿ 
 -انؼشؽٍٚ: ؽٌمانضالل  يف يصؽ انككاٌ ػعظذعاػف  أقثاب*
 ية .انتشار األم -2                          قمو الوعي بالمشكمة السكانية .   -1
 ىبوط نسبة التحضر والتصنيع .  -4                   تأخر دخوؿ المرأة ميداف العمؿ .       -3
  -: اذلدؽج انعاضهٛح*

سواء ألسباب اقتصادية ىى انتقاؿ السكاف مف مكاف إلى مكاف أخر داخؿ الدولة بقصد اإلقامة المؤقتة أو الدائمة 
 .او اجتماعية

  -:أًْٛح اذلدؽج انعاضهٛح*
 تمكف مف معرفة مناطؽ الجذب الرئيسية ومناطؽ الطرد . -2      مكممة لدراسة توزيع السكاف .-1
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 معرفة الدوافع االقتصادية واالجتماعية التى تؤدى لميجرة .-3
 -إَٔاع اذلدؽج انعاضهٛح :*

 المياجريف إلى المحافظة .ىجرة وىى  : ْدؽج ٔافعج-( أ)
 ياجريف مف المحافظة .المىجرة : وىى ْدؽج يغاظؼج- (ب)
 : وىى صافى حساب اليجرتيف . ْدؽج صافٛح-( خ)

 -:  يٍ ظؼاقح اذلدؽج انصافٛح ميكٍ ذصُٛف احملافظاخ إىل*

 : وىى التى تكسب سكانا مف المحافظات األخرى . احملافظاخ اجلاغتح نهككاٌ -(أ)
 خرى األفظات محاال: وىى التى يخرج منيا سكانا إلى احملافظح انؽاؼظج نهككاٌ -(ب)
 : وىى تكسب سكانا عمى قدر ما نجد .احملافظح ادلرٕاؾَح  -(ج)

  -: أْى احملافظاخ اجلاغتح نهككاٌ*
وفو  -اجل١يح  -اإلمسبػ١ٍ١خ  -ا٠ٌٌَٛ  -ثٛه ٍؼ١ل  -اإلٍىٕله٠خ  -اٌمب٘وح  ):ّضً فٝزر*

  -:وذلك بسبب ( ا١ٌْـ
  .ع األجورارتفا -2                    .توافر فرص العمؿ  -1
 أعماؿ الموانى والمالحة . -4             .تركز الصناعة والتجارة  -3

 . (اإلٍىٕله٠خ –اٌمب٘وح  في محافظتي ) وبخاصة
 امتداد عمراني لمحافظة القاىرة .  -اجلٛؿج *
 لتممؾ األراضي الزراعية حديثة االستصالح . : ٔانثسريج كفؽ انشٛص*
 :  ٌنهككا احملافظاخ انؽاؼظجأْى *
 -: زّضً فٝ ثبلٟ احملبفظبدر*
 -ظٔافغ اذلدؽج :*

 -ػٕايم اجلػب :  -(أ)

       .توافر الخدمات -3            .ارتفاع األجور -2            .توافر فرص العمؿ  -1
 .وعدـ ازدحاميـ قمو السكاف-5          . توافر وحدات سكنية -4
  .كثرة الفرص الستئجار او تممؾ أرض زراعية-6
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 -ػٕايم انؽؽظ :-(ب)
 انخفاض نسبة األجور .  -2          وانتشار البطالة قمة فرص العمؿ -1
 تدىور مستوى الخدمات االجتماعية والصحية والتعميمية .-3
    الوحدات السكنية وصغر مساحة األرض الزراعية .  عدـ توفر-4

 -* أقثاب اذلدؽج :

 عية نتيجة الزواج .لتغيير الحالة االجتما : اخرًاػٛح-1
 : مثؿ السعي وراء عمؿ جديد لزيادة الدخؿ  الرصاظٚح-2
 -:اذلدؽج يٍ انؽٚف إىل ادلعٌ  أقثاب*

توافر -2   توافر فرص العمؿ وارتفاع األجور بالمدف .-1
 الخدمات الصحية والتعميمية واالجتماعية . 

 انتشار التعميـ وتطمع الشباب إلى مستوى معيشة أفضؿ -3
 -١بهاد اٌوئ١َ١خ ٌٍٙغوح:* اٌز

  -اٌلٌزــب : -1

: لتوافر فرص  يٍ انعنرا إىل انماْؽج انكربٖ -(أ )
 ارتفاع مستوى المعيشة .-ارتفاع األجور -العمؿ 

 (لُاج انكٕٚف) -يٍ شؽق انعنرا إىل يُؽمح   -(ب)
 والموانى والشحف والنقؿ.  -: لمعمؿ فى التجارة  

 - : اإلقكُعؼٚحيٍ غؽب انعنرا ٔمشاذلا إىل -(ج)
 لوفرة فرص العمؿ وارتفاع األجور فى المدف والتجارة والنقؿ 

 -:  يٍ خُٕب انعنرا إىل مشاذلا(ْـ )
 لتوافر فرص تممؾ األراضي الزراعية .

 - ِٓ اٌٖؼ١ل :-2

لٕب  - ٍٛ٘بط -أ١ٍٛٛ ) : يٍ خُٕب انصؼٛع -(أ)
 إلى القاىرة الكبرى بحثا عف فرص عمؿ . ( أٍٛاْ -
 لمعمؿ بالنقؿ والموانى . : ٔانماْؽج خُٕب انصؼٛع إىل اإلقكُعؼٚح يٍ  -(ب)
  لمعمؿ في السياحة والمعادف. :ٔشثّ خؿٚؽج قُٛاء يٍ خُٕب انصؼٛع إىل انثسؽ األمحؽ -(ج)
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 لمعمؿ فى الموانى والتجارة . : يٍ خُٕب انصؼٛع إىل يُؽمح لُاج انكٕٚف - (ظ)
لقرب المسافة ووفرة العمؿ فى مجاؿ   القاىرة:ٚف انفٕٛو إىل يٍ مشال انصؼٛع ٔ ادلُٛا ٔتىن قٕ )-ػه)

 الصناعة والتجارة . 

 لمعمؿ فى السياحة والصناعة .   :أقٕاٌ لُا إىلٔيٍ *
  ؟ انماْـــؽج أشع خٓاخ يصؽ خػتا نهككاٌ: (ذفكؽ مب)

 سكاف القاىرة .  1/3يبمغ عدد المياجريف إلييا نحو 
 .لوزارات والمنشآت واإلدارات الحكوميةالجامعات واو توافر الخدمات  -1
  .وافر البنوؾ والشركاتتو توافر فرص العمؿ -3    .عاصمة البالد والمدينو األولى تجاريا وصناعيا فى مصر-2
 تركز بيا الوظائؼ المركزية.ت -4
 ؟ادلُٕفٛـــح أكثؽ احملافظاخ ؼؽظا نككآَا : (ذفكؽ مب)
           .ضيؽ األراضي الزراعية -3        .نسبة األجورانخفاض   -2       .قمو فرص العمؿ-1
 انخفاض مستوى المعيشة . -5              التعميـ .-4
 -:اخنفاض اذلدؽج انعاضهٛح  أقثاب*

 عودة السكاف إلى مواطنيـ األصمية .  اذلغوح اٌؼبئلح :-1
 انتشار العديد مف الجامعات اإلقميمية .-2
 الذى شيدتو المحافظات وعواصميا النيضة والتطور الكبير-3

 -:  اذلدؽج انؼائعج ػؽف*
 عودة السكاف إلى مواطنيـ األصمية . 

 -:ػٕظج انككاٌ إىل يٕاؼُٓى األصهٛحأقثاب *

 تطور المحافظات وعواصميا -2                     انتشار الجامعات اإلقميمية -1
 قتصاديةإتباع الدولة سياسة التوزيع االقميمى لألنشطة اال -3

 وىى انتقاؿ السكاف خارج الدولة . -: اذلدؽج اخلاؼخٛح  ؽفػ*
    -:إَٔاػٓا*
 .اليجرة الى كندا :كائّخ -2            .مثؿ اليجرة الى دوؿ الخميج :ِؤلزخ-1
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 أٍئٍخ ػٍٟ اٌفًٖ اٌواثغ() 

 
 -:أوزت ادلفَٙٛ اجلغوايف اٌنٞ رلي ػ١ٍٗ اٌؼجبهاد ا٢ر١خ:-1ً
 . سكاف عمى كؿ المساحةتوزيع جممة ال-1 
 . مف مكاف ألخر داخؿ البالد بيدؼ اإلقامة الدائمة أو المؤقتة انتقاؿ السكاف-2 
  .السكاف لموطنيـ األصمي عودة أعداد مف-3
         .السكاف الذيف يعيشوف في المدف وعددىـ في تزايد -4
      .السكاف الذيف يعيشوف في القري وعددىـ في تناقص -5
  .القري إلي مدف مع ازدياد التقدـ والتنمية تحوؿ -6
 ىي صافي اليجرة المغادرة واليجرة العائدة            -7

       
 - :أوًّ اٌؼجبهاد ا٢ر١خ -:2ً
 %....... واإلسكندرية نحو تشمؿ الدلتا نحو ......% مف سكاف مصر بينما تضـ القاىرة  -1
 ........ القبمي ..... وفي الوجوأكثر محافظات الوجو البحري كثافة ..... -2
 ..... ني أف مصر تمر بمرحمة ..........يدؿ اليـر السكا -3
  ...........و.......و........ مف محافظات مصر منخفضة الكثافة -4
 أشد المحافظات طردا لمسكاف ........... وأشد المحافظات جذبا لمسكاف محافظة .................. -6
 ........ القبمي في الوجوأكثرىا فظات الوجو البحري كثافة ............. و أكثر محا -7
 .................... تعنيالمدنية أو الحضرية  - 9

مف المحافظات شديدة اإلرتفاع في كثافتيا السكانية ...........و ................. و.................   - 11
 ... و ..... ومف المحافظات المنخفضة الكثافة ........ و ........ومف المحافظات المتوسطة الكثافة .

ىناؾ عالقة تناسب ............... بيف جودة التربة وارتفاع اإلنتاجية الزراعية مف ناحية وبيف كثافة  - 11
 السكاف مف ناحية .

 
 -: مب رفَو -:3ً
  ؟جاذبة تحوؿ كفر الشيخ مف محافظة طاردة لمسكاف إلى -1
  ؟روج مصر مف دائرة الدوؿ النامية بالنسبة لمعدؿ الوفياتخ -2
 ؟ اليجرة مف الريؼ إلى المدف في العقود األخيرة استقرار تيارات -3 
       ؟ـ1973وحتى 1967انخفاض معدؿ المواليد مف  -5 
                                ؟ انخفاض معدالت الوفيات - 7       ؟  المحافظات جذبا لمسكاف القاىرة أكثر -6 
                          ؟  الجرة الداخمية أىمية دراسة -9                      ؟  ظيور تيارات اليجرة العائدة -8
 ؟زيادة سكاف الحضر -11                     ؟ أىمية اليجرة العائدة  -11 

 ؟المنوفية أشد جيات مصر طردا لمسكاف  – 12
 ؟درية وبور سعيد والسويس واإلسماعيمية مف المدف الجاذبة لمسكافاالسكن – 13
  ؟يدؿ اليـر السكاني عي أف مصر تمر بمرحمة الشباب – 14
  ؟أسباب النمو السكاني – 16      ؟ىجرة السكاف مف الريؼ إلي المدينة – 15
 ؟يختمؼ توزيع السكاف وكثافتيـ في الدلتا  – 17
  ؟في جنوب الوادي تقؿ الكثافة السكانية  - 18
 ؟اىدٞضح  ارتفاع الكثافة السكانية في غرب الوادي مف نجع حمادي إلي – 19
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 ؟ىناؾ عوامؿ مؤثرة عمي المواليد والوفيات  – 21
 ؟أسباب اليجرة العائدة   – 22 ؟          الجيزة مف المدف الجاذبة لمسكاف  -21
 ؟جنوب الوادي أشد طردا لمسكاف مف شمالو  – 23
 
 

 اِزؾبْ اٌفًٖ اٌواثغ )اٌَىبْ ()
 

  -أِبِه فو٠ٞخ ّٕبء دلٖو ٚٙؼ ػ١ٍٙب ِب ٠ٍٟ : -اٌَؤاي الٚي ) أ (:
 .تيارات اليجرة في الدلتا 

 .تيارات اليجرة في الصعيد 
 
  ػ١ٍٗ اٌؼجبهاد ا٢ر١خ وزت ادلفَٙٛ اجلغوايف اٌنٞ رلي) ة ( إ 
          ىي صافي اليجرة المغادرة واليجرة العائدة    - 1 
 عدد السكاف الذيف يعيشوف في الكيمو متر المربع أو الميؿ المربع  - 2 
والنضج السكاني وتتميز بانخفاض معدؿ  االستقراريطمؽ عمييا مرحمة  - 3 

 المواليد وانخفاض 
 معدؿ الوفيات وقد وصات إلييا الدوؿ المتقدمة  مثؿ فرنسا وألمانيا .  - 4
ناث وتوزيعيما عمي فئات العمرتقسيـ المجتمع إلي ذك - 5  ور وا 
 عودة أعداد مف السكاف إلي مواطنيا األصمية ومسقط رأسيا    - 6
                             

  -اٌَؤاي اٌضبٟٔ : أوًّ  اٌؼجبهاد ا٢ر١خ مبب ٠ٕبٍجٙب :
 
 ........ القبمي أكثر محافظات الوجو البحري كثافة ............ وفي الوجو -1 

 ..... الدورة الديموغرافية تدؿ عمى يدؿ اليـر السكاني أف مصر تمر بمرحمة .......... بينما - 2 
 ............في كفر الشيخ .   ؾيوجد تيار ىجرة مف جنوب الدلتا إلي شماليا حيث يوجد فرص تمم - 3
 ............... لمنيؿ .فيما بيف الجيزة ونجع حمادي عمي الضفة . أكثر جيات الوادي كثافة سكاف مف ا - 4
 أشد المحافظات طردا لمسكاف .. وأشد المحافظات جذبا لمسكاف محافظة ..... -5
 

 -اٌَؤاي اٌضبٌش : مب رفَوٞ :
 

 ؟ اليجرة مف الريؼ إلى المدف في العقود األخيرة استقرار تيارات -1
 ؟ يدؿ اليـر السكاني عي أف مصر تمر بمرحمة الشباب -2
 ت مصر جذبا لمسكاف ؟القاىرة أشد جيا -3
 المنوفية أشد جيات مصر طردا لمسكاف ؟ –4
 ؟ ـ1973وحتى 1967انخفاض معدؿ المواليد مف -5
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  -اٌَؤاي اٌواثغ :  ِب إٌزبئظ :

 
 .ىبوط معدالت الوفيات وثبات معدالت المواليد المرتفعة في مصر  - 1
        .السكاف الذيف يعيشوف في المدف وعددىـ في تزايد   - 2
      .وعددىـ في تناقص  القرىالسكاف الذيف يعيشوف في  - 3
 .إلي مدف مع ازدياد التقدـ والتنمية  القرىتحوؿ  -2

        
  -اٌَؤاي اخلبٌِ :

 

    ( من المنتظر أن تتبع مصر الدول المتقدمة في التريث في معدالت المواليد وىبوطيا)  
 
 -ٚٙؼ :  يف ٙٛء اٌؼجبهح 
 
 وامؿ التي تأثر عمي المواليد والوفيات ومف ثـ عمي الزيادة السكانية .الع -1  
 .ما األسباب التي أدت إلي ىبوط معدؿ الوفيات ال سيما األطفاؿ الرضع  -2  
 ؟ما المقصود باليجرة العائدة ؟ وما العوامؿ التي أدت إلييا ؟ ثـ اذكر النتائج المترتبة عمي ذلؾ -3  
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 (اإلٔزبط ٕٚٛه اللزٖبكٞ بٛإٌْ) 

 
% مف السكاف ولكف اعتمدت مصر عمى 51كانت الزراعة ىى عماد االقتصاد القومي إذ كاف يعمؿ بيا *

  .الصناعة واستخراج البتروؿ ، و الصناعة تساىـ بنسبة قميمة فى الدخؿ القومي
 -:اإلَراج انؿؼاػٙ: (أٔال)

  -:أًّْٛ انؿؼاػح *

قتصادي اال مف النشاط% 31تساىـ الزراعة بػ -1
% وبمغ إجمالي الناتج 21وقد تراجعت إلى 

مميار  8.6نحو  1987-1986الزراعي عاـ 
 % مف الناتج القومي.21.1جنيو بنسبة 

يشتغؿ بالزراعة اكثر مف نصؼ قوة العمؿ فى  -2
 مصر .

 لمدخؿ القومي والعمالتمصدر رئيسى -3
  .األجنبية 

 اعية التي تدخؿ في الصناعة. مصدر ىاـ لممواد الخاـ الزر  -4
 -: نهُٕٓض تانؿؼاػح خٕٓظ انعٔنح*

  .اىتمت الدولة بالرى واألرض الزراعية والسالالت الجيدة لمبذور ومقاومة اآلفات وتوفير المخصبات -1
 .الغذائية وذلؾ لمواجيو زيادة السكاف  شجعت الدولة عمى زيادة إنتاجيو الفداف خاصة القمح والمحاصيؿ -2
 ىتمت الدولة باستصالح أراضى جديدة وحماية األرض الزراعية مف التصحر والتبوير والتجريؼ . ا-3
 -:يمٕياخ اإلَراج انؿؼاػٙ*

  -: ادلمِٛبد اٌٞج١ؼ١خ : (أٚل)

 الزراعية.أجود األراضي  مف ىىو كونيا النيؿ في مصر التربة  : انرتتح -1
ستوائية ، وقد تـ بناء الخزانات والسدود  لممحافظة عمى مائو الحبشية واال مف منابعو : اَرظاو خؽٚاٌ انُٛم -2

 النيؿ . مياه وعمؿ شبكات الرى والصرؼ لضبط 
يؤثر فى نمو المحاصيؿ وتنوعيا حيث المناخ معتدؿ ، وقد اشتيرت مصر نتيجة ليذا :  انظؽٔف ادلُاضٛح-3

 ية تغطى ثالثة مواسـ زراعية رئيسية .المناخ بالقطف واألرز والقصب ، نجد ىناؾ محاصيؿ شتوية وصيفية ونيم
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 -: ادلمِٛبد اٌجْو٠خ : (صب١ٔب)

أدت طبيعة مصر السكانية  إلى توافر العمالة الزراعية خاصة أف ىناؾ محاصيؿ ٔفؽج انؼًانح انؿؼاػٛح : -1
  .زراعية تعتمد عمى العمالة مثؿ القطف واألرز والقصب

يوف منذ اكتسبيا المصر : اخلربج انؿؼاػٛح انؼانٛح-2
صمموا تقويما لمسنة الزراعية لتنظيـ و أقدـ العصور 

  .مواعيد الرى
عف طريؽ  ػُاٚح ٔاْرًاو انعٔنح تانؿؼاػح : -3

استصالح األراضي و الرى والصرؼ مما ساعد عمى 
    الزراعياإلنتاج  فياالرتقاء والتقدـ 

ىناؾ طمب عمى المنتجات الزراعية انكٕق : -4
لمحمى أو فى البالد العربية مما المصرية سواء السوؽ ا

ساعد عمى زيادة اإلنتاج وتحسينو وتسويؽ المنتجات 
  .مثؿ القطف واألرز والقصب

 الزراعي  التنمية واإلئتمافة عف طريؽ بنؾ يالزراعوالعمميات توفير التمويؿ لممشروعات الزراعية و  ؼأـ ادلال : -5
تطور األدوات و تعتمد عمى البحوث والتجارب الزراعية الزراعة  أصبحت انرمعو انؼهًٙ ٔانركُٕنٕخٙ : -6

التى تستخدـ فى الرى بالرش و الرى المحورى والزراعة  ت الحديثة فضال عف األساليب العممية الحديثةالواآل
 المحميػة )الصوبات( مما أدى إلى ارتفاع اإلنتاج الزراعى . 

  .لدلتاوا الواديتقتصر عمى يكازح األؼاظٙ انؿؼاػٛح فٗ يصؽ :*
  .مميوف فداف 8تبمغ المساحة الحالية نحو ادلكازح انفؼهٛح نألؼض انؿؼاػٛح :*
بدأت الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية عمى حساب الصحارى اقرصالذ األؼاظٙ ٔؾٚاظج انؽلؼح انؿؼاػٛح :*

التنفيذ مثؿ مشروع فى شرؽ وغرب الدلتا وشماؿ سيناء والساحؿ الشرقى والغربى ، ومازاؿ ىناؾ مشروعات تحت 
 استصالح األراضي المرتبطة بتنفيذ ترعة السالـ مف دمياط إلى شماؿ سيناء 

  -أثؽ انًُٕ انؼًؽاَٙ ػهٗ انؽلؼح انؿؼاػٛح :*
التوسعات العمرانية والزحؼ المستمر لممباني  بسبب أجود األراضي الزراعيةمصر كؿ عاـ مساحات مف نفقد 

  .بالمنشات عمى األرض الزراعية
 -:  ادلكازح احملصٕنٛح ػؽف*
 .إجمالي مساحة المحاصيؿ فى كؿ المواسـ الزراعية خالؿ السنة ىي
تزرع األراضي فى مصر مرتيف او ثالثة فى السنة حسب جودة التربة وظروؼ الرى والصرؼ وقد بمغت حاليا و 

 .مميوف فداف  14
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 -فٗ ذمعو انؿؼاػح فٗ يصؽ: ٔأثؽْا انؽ٘ذؽٕؼ َظى *
 . الريط الزراعة فى مصر زراعو يطمؽ عمى نم

وفيو تقسـ األراضي الزراعية إلى سمسمة مف األحواض الكبيرة المساحة ، وكانت ىذه  :َظاو ؼ٘ احلٛاض*
األحواض تمأل بمياه الرى الواحدة تمو األخرى واالستفادة مف اإلنحدار التدريجي الطبيعى لألراضي المصرية نحو 

 حده فى السنو خالؿ موسـ  فيضاف النيؿ .الشماؿ وكانت عممية الرى مرة وا
ى عيد محمد عمى مؤسس دولة مصر الحديثة فأدخؿ ألوؿ مرة فى مصر عف طريؽ ف: انعائى انؽَ٘ظاو *

  بناء القناطر الخيريةالي جانب شبكة لقنوات الرى الرئيسية التى حفرىا 
ات الرى وبناء سمسمة مف الخزانات أمكف ري األراضي الزراعية ريا مستديما وتطمب ذلؾ بناء عدد مف قنو -

 والبوابات والقناطر.
  -أْى انرتع ٔادلصاؼف فٗ شؽق انعنرا :*
الرياح  -المنصورية  -اإلسماعيمية :  انرتع - أ

 .البوىية -التوفيقى  
مصرف  -مصرف بحر البقر:  ادلصاؼف -ب

و تصب ىذه المصارف  فى بحيرة  -فاقوس 
 المنزلة .

  -ٔقػ انعنرا :أْى انرتع ٔادلصاؼف فٗ *
 -ترعة الساحؿ  -الرياح المنوفى  انرتع : -أ

 ترعة القاصد. -ترعة العطؼ 
مصرؼ الغربية ومنيا مصرؼ رقـ  :يصاؼف-ب 
 ( تصب المصارؼ فى بحيرة البرلس. 2( ومصرؼ رقـ )1)

 -أْى انرتع ٔادلصاؼف فٗ غؽب انعنرا :

  .ترعة النصر -المحمودية  -ترعة الخندؽ -حاجرترعة ال -ترعة النوباريو -الرياح البحيرى  : انرتع -أ
 مصرؼ العموـ ويصب في بحيرة مريوط .  -مصرؼ أدكو ويصب فى بحيرة أدكو : ادلصاؼف- ب

 -:* يشؽٔػاخ انؽٖ

 :يف انٕخح انثسؽ٘*
فى عيد محمد عمى  وتـ كاف أوؿ مشروع لمرى : انمُاؼؽ اخلريٚح -1

 . 1861سنة  بناء
رعى دمياط ورشيد . وشقت ثالث ترع رئيسية عمى ف:لُاؼؽ انعنرا  -2 

 تأخذ مياىيا مف أماـ القناطر وىى الرياح التوفيقى شرؽ الدلتا , المنوفى وسط الدلتا , والبحيري غرب الدلتا .



 جغرافٌا                                                                            الصف الثالث الثانوي                     ال فًالرسالة                     

118 

 01061994820           األستاذ / محمود شكري الرشٌدي                                                      

  -:أٍزىًّ ؽفو روع أفوٜ فٝ*
  .(ترعة اإلسماعيمية والمنصورية ) شؽق انعنرا*
 .(ناعية بحر شبيف وترعة القاصد والنع) قػ انعنرأ*
 .(ترعة الخنػػػدؽ والمحموديو والنوبارية) غؽب انعنرا*
عمى فرع رشيد لخزف مياه البحر عف مياه النيؿ  :لُاؼؽ إظفُٛا  -3

 وقت التحاريؽ 
 لتغذية ترع وسط الدلتا 1913عاـ  :لُاؼؽ ؾفرٙ  -4
 -:انٕخح انمثهٙ*

 لتقوية وتغذية ترعة اإلبراىيمية : 1092لُاؼؽ أقٕٛغ قُح  -1
لتغذية بحر يوسؼ لرى  ترعة اإلبراىيمية عمى:لُاؼؽ ظٚؽٔغ-2

 اراضى الفيـو
 لتغذية ترعتى أصفوف والكالبية  :1091لُاؼؽ إقُا ػاو -3 

 لتغذية ترعتى نجع حمادى الشرقية والغربية   :لُاؼؽ جنغ محاظٖ -4
 1912عاـ تـ تعميتة مرتيف  1912سنة أنشأ  :ضؿاٌ أقٕاٌ -4

 (3)المياه التى يختزنيا أمامو مف مميار متر وقد زادت  1933وعاـ 
 . (3)مميار متر 5ر5إلػى 

امتالءه  يسمى تخزيف مياه خزاف أسواف بالتخزيف السنوي الذى يبدأ
مف منتصؼ نوفمبر إلى منتصؼ ديسمبر ويبدأ تفريغو مف إبريؿ حتى 
يوليو أى تحجز ايراد النير السنوي وتتصرؼ فيو بحيث ينتيى قبيؿ 

 الفيضاف فى منتصؼ يوليو وأغسطس .  وصوؿ مياه
 السد العالى  بعد بناءبدأت مصر فى التخزيف  :انؼايلانكع  -5
 1961كـ وقد بدأ العمؿ فى السد عاـ  6.5جنوب أسواف بنحو  يٕلغ انكع:*
 - :ٔصف انكع*
 .يرتكز عمى ضفتى اليضبتيف الشرقية والغربية   -1
متر فوؽ مستوى سطح البحر إلى منسوب  85نير مف منسوب متر مف قاع ال 111يبمغ ارتفاعو نحو   -2

 .المتوسطمتر فوؽ سطح البحر  196
كـ فى السوداف 211كـ فى مصر و311منيا كـ  511وقد كوف السد بحيرة كبيرة أمامو تمتد لمسافة  -3

 .كـ 11وبعرض 
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طمى الذى يتراكـ الستيعاب ال 3مميار ـ 31خصص منيا : 3ممياـر 164سعة حوض التخزيف فتبمغ نحو  -4
فيمثؿ السعة  3مميار ـ 97احتياطى لموقاية مف الفيضانات العالية والباقي  3مميار ـ 37أماـ السد وخصص 

 .  3مميار ـ 55.5يخص مصر منيا  3مميار ـ 84الفعمية التى تضمف تصرفا سنويا مقداره 
 -ٔانؿؼاػح :  انؽ٘أثؽ انكع انؼاىل ػهٗ *

 -: انؼايلفٕائع انكع *
 رة المياه لرى األراضى الزراعية عمى مدار السنو . وف-1
 تحويؿ رى الحياض إلى الرى الدائـ . -2
 مميوف فداف .  7.5إلى  5.5استصالح وزيادة الرقعة الزراعية مف -3
 حماية مصر مف أخطار الجفاؼ بفضؿ المخزوف المائى فى بحيرة السد . -4
  .التوسع فى زراعة األرز وقصب السكر-5
 تفادة مف كيرباء السد العالى فى الصناعة والنقؿ واألنارة . االس-6
  -اٜثاؼ انكهثٛح نهكع انؼاىل : *
 .حرماف األراضي المصرية مف الغريف او الطمى -1
 .تدىور التربة بسبب اإلسراؼ فى الرى -2
اع والجوانب تخمص النير مف حمولتو أماـ السد مما جعؿ مياىو تزيد مف قدرتيا عمى النحر أى نحت الق-3

 وبالتالى أثر عمى القناطر والسدود والجسور . 
 .حدوث تغيرات فى القدرة اإلنتاجيو لألراضي الزراعية -4
  .زيادة معدالت المموحة فى التربة وزيادة نسبة المياه الزائدة عف حاجة التربة وصعوبة تصريفيا-5
 -يكرمثم انؽٖ فٗ يصؽ :*

 -: ثَجت ؟%  59ٍ يٛاِ انؽٖ ال ٚرؼعٖ االقرفاظج ي (:ذفكؽ مب)
  .اإلسراؼ الشديد فى استخداـ المياه  -2                       .الفاقد فى شبكات الرىكثرة  -1
  .إىماؿ الرى الميمي -4               انتشار النباتات والحشائش المائية.  -3
 فٗ شؽق انعنرا :  -1
ألؼ فداف وشؽ ترعة الصالحية  411ة مف األرض بمغت لرى مساحة جديد :ذٕقٛغ ذؽػح اإلمساػٛهٛح -(أ)

 ألؼ فداف .  191لزراعة 
 ألؼ فداف شرؽ القناة .  125 لزراعة :ذٕقٛغ ذؽػح انكٕٚف- (ب)
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كـ وتخرج ىذه  27ألؼ فداف شرؽ وغرب القناة وجنوب بور سعيد بمسافة  611الستزراع  :ذؽػح انكالو - (خ)
ألؼ فداف فى منطقة جنوب المنزلة غرب قناة السويس ثـ تسير  211روى وتمتد شرقا لت فرع دمياطالترعة مف 

 ألؼ فداف. 411أسفؿ قناة السويس لري شرؽ القناة 
 -فٗ غؽب انعنرا : -2
لمصر ويتطمب ذلؾ  الغربي الشماليالتى تأخذ مياىيا مف ترعة النوبارية لرى مناطؽ الساحؿ  :ذؽػح انُصؽ*

متر وىو مف أكبر مشاريع الرى فى  58أمتار تتدرج إلى منسوب  7منسوب ( محطات لرفع المياه مف 5أنشاء )
 أفريقيا والشرؽ األوسط .

 -فٗ يصؽ انؼهٛا :  -3

تطوير وتقوية وصيانة القناطر القديمة وىى قناطر أخميـ الجديدة في سوىاج وقناطر نجع حمادى وقناطر - أ
 أسيوط وقناطر ديروط .

  مف القديمة . إنشاء قناطر أسنا الجديدة بدال-ب
نظاـ الصرؼ معقد حيث يصب المصرؼ الصغير فى مصرؼ أكبر منو وتتجمع مياه الصرؼ فى :انصؽف*

 مصارؼ كبيرة عميقة 
 ىو مجرى مائى ينخفض عف منسوب األرض الزراعية ليسيؿ صرؼ المياة الزائدة :انصؽف ادلكشٕف-1

 يكثر بيا الحشرات -3مميات الزراعية  تعطؿ الع -2تستقطع مساحات مف االرض الزراعية  -1عيوبيا:
ىى أنابيب مف الفخار واألسمنت أو البالستيؾ وىى مدفونة تحت األرض عمى أعماؽ : انصؽف ادلغؽٗ-2

 معينو وبانحدار يسمح بجرياف المياه حتى تنتيى إلى مصرؼ مكشوؼ . 
 ؟انصؽف ادلغؽٗ أزكٍ يٍ ادلكشٕف: (ذفكؽ مب)
 ة األراضي. يوفر الصرؼ المغطى فى مساح-1
 قي الريؼ مف النباتات الضارة وما يمكف أف تأوى إلييا مف حشرات .ي-2
 مصرؼ رئيسى ىو بحر البقر وفاقوس وتنتيى إلى طممبات الصرؼ فى بحيرة المنزلة  :ؼف شؽق انعنرااصي -1
 .لس مصرؼ الغربية الرئيسى وشبكو محطات الصرؼ فى البحر او فى بحيرة البر  :ؼف ٔقػ انعنرااصي -2
إيتاى البارود ومصرؼ أدكو ومصرؼ العموـ وترفعيا طممبات ولكف إلى  مصرؼ: ؼف غؽب انعنرااصي -3

 .البحر 
وىو يبدأ مف قرب مموى ويتجو شماال بيف ترعة اإلبراىيمية وبحر يوسؼ  حتى يصب فى :يصؽف احملٛػ  -4

 الرياح البحيري عند الخطاطبة .
 :ة فى بحيرة قاروف ومنخفض الرياف ومصارفو الرئيسية ىى يصرؼ مياىو الزائد :صؽف انفٕٛوي -4
  .مصرؼ طامية الذى يصرؼ أراضى شرؽ الفيوـ-1
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 الذى يصرؼ أراضى غرب الفيـو ويصباف فى بحيرة قاروف. :يصؽف انٕاظٖ -2
 ٓاء يٛاج انصؽف يٍ يُطفط انفٕٛو إىل حبريج لاؼٌٔ؟َرػهٗ ا (:حيا انُرائح ادلرتذث)

 .البحيرة وتعويضيا ما تفقدة مف مياة عف طريؽ البحر إعادة التوازف إلى
 -انرتكٛة احملصٕىل نهؿؼاػح فٗ يصؽ :*

 -يؽخ انؿؼاػح فٗ يصؽ مبؽزهرني ْايرني يؽذثؽرني تأقهٕب انؽٖ :*
وىى مرحمة االرتباط بالزراعة الحوضية التى تحولت إلى الرى الدائـ فى عصر محمد عمى   ادلؽزهح انمعميح:-1

لدائـ كانت المحاصيؿ الشتويو ىى السائدة وىى المركب المحصولى الفرعوني ويتكوف مف الحبوب وقبؿ الرى ا
البصؿ والثـو ومجموعو المحاصيؿ البستانية /*مثؿ القمح والشعير والبقوؿ مثؿ الفوؿ والعدس ثـ مجموعو 

 وأضاؼ العرب القصب واألرز . 
لرى الدائـ فدخمت إلى مصر زراعة القطف والذرة الشامية وقد بدأت بعد تنفيذ مشروعات ا:  ادلؽزهح احلعٚثح-2

ومع توفير مياه الرى عمى مدار السنو تمكنت مصر مف زراعة المحاصيؿ الصيفية والمحاصيؿ النيمية فى موسـ 
النيؿ . وبدأ المركب المحصولى المصرى يتغير حيث زاد الطمب عمى القطف ثـ القصب والذرة الشامية ثـ توسعت 

 راعة األرز وقد زادت بعد بناء السد العالى . مصر فى ز 
تأثرت بارتفاع الزيادة السكانية سنويا مما أثر عمى توجيو المركب المحصولى لمزراعة وزاد  ادلؽزهح احلانٛح :-3

الطمب المحمى عمى المحاصيؿ وزادت المنافسة بيف المحاصيؿ الغذائية كالقمح واألرز والمحاصيؿ النقدية مثؿ 
 القطف . 

 -: انكٛاقح انؿؼاػٛح ٔادلؽكة احملصٕىل*
% مف المساحة 51تحددىا وزارة الزراعة وتوزيع المساحات المنػزرعة  بالمحاصيؿ والتزاـ الفالحيف بزراعة 

 .%المساحة الزراعية قطنا31الزراعية عمى األقؿ قمحا ال تزيد 
 ٌنا لبِذ اٌلٌٚخ ثـ : * 

 يؽ عائد مف العمالت الصعبة .زراعة مساحات كافية مف القطف وذلؾ لتحق-1
 زراعة مساحات مناسبة مف القمح لتوفير الغذاء لمشعب وتوفير العمالت الصعبة .-2
 -انغالخ انؿؼاػٛح انؽئٛكٛح :*
 ٘ٝ :ٌٍّؾب١ًٕ يف ِٖو األلَبَ اٌضالصخ * 

 واألرز والخضر والفاكيو . القمح والشعير والذرة الشامية والرفيعة : احملب١ًٕ اٌيهاػ١خ-1
 القطف والكتاف وقصب السكر والبنجر والنباتات الطبية والعطرية .  احملب١ًٕ إٌمل٠خ :-2
 .كعمؼ الماشية مثؿ الفوؿ والبرسيـ وأعواد الذرة الخضراء  زلب١ًٕ اٌؼٍف :-3
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 -يصؽ إىل: يفٔذُمكى انكُّ انؿؼاػٛح *
 لموسم النيمي ا -ج               الموسم الصيفى  -ب        الموسم الشتوى      -أ
% مف  46% مف جممة األراضي الزراعية فى مصر نحو 71وأىـ المواسـ الشتويو مف حيث المساحة إذ تبمغ *

المساحة المحصولية وأىـ الغالت القمح والبرسيـ والفوؿ ، أما غالت الموسـ الصيفى فيى أقؿ مف الشتوى وىى 
 واألرز .  غالت تجارية وصناعية مثؿ القطف وقصب السكر

أما الموسـ النيمي فقد قمت مساحتو بعد بناء السد العالى ويزرع بيا الذرة الشامية وقد  تحوؿ معظميا إلى *
 الموسـ الصيفى. 

  -:انشرٕ٘: غالخ ادلٕقى  (أٔال)

 -:انمًر-1

 -:أًّْٛ انمًر *

 .لو مكانة تاريخية العتماد المصريف عميو كغذاء معيشي  -1
اجد فائض لمتصدير ، وكانت مصر كاف لقمة السكاف فى الماضى يتو -2

 قديما مزرعة القمح الكبرى لإلمبراطورية الرومانية . 
مع زيادة السكاف وزيادة اعتماد السكاف عميو كغذاء رئيسى فزاد الطمب -3

 .عمى القمح 
 -:شؽٔغ انؿؼاػّ*

 مٌاه متوسطة-3       حرارة معتدلة  -2      تربه خصبه جٌدة الصرف -1

 فً الهواء والتربهتوافر الرطوبة -4
أسٌوط سوهاج ومساحات –البحٌره-الدقهلٌه-المشرقٌه:اإلَراج يُاؼك*

 محدوده فً مشمال سٌناء ومطروح

 ) المشرقٌه( :ٔأكرب احملافظاخ إَراخًا نهمًر*

 شماؿ سيناء ومطروح . :ألم احملافظاخ يكازح ٔإَراخا*
 ؟الكّ كٛف ذؼًم انعٔنّ ػهٙ قع انفدِٕ انغػائّٛ تني إَراج انمًر ٔإقرٓ*
 .ترشٌد اإلستهالك-2                       . زٌادة المساحه المحصولٌه-1

 .مثل الذرة الشاميةالتوجه لبدائل القمح -4                               .زٌادة إنتاجٌة الفدان-3
مظروؼ الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأستراليا وفرنسا ، ويخضع  ذلؾ ل: ذكرٕؼظ يصؽ انمًر يٍ*

 .السياسية وموارد النقد األجنبى المتاحة ولذا تمجأ الدولة لالقتراض 
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 -:انربقٛى -2

–ٌزرع فً جمٌع أنحاء البالد وتقل زراعته فً مصر العلٌا -لٌست له مشروط محدده للزراعه:شؽٔغ انؿؼاػّ*

 .الرطوبةقلة  بسبب
 انعٔنّ أٔ ادلؿاؼع تؿؼاػح انربقٛى ؟ اوْرً أقثاب إ*
 .اء للمامشٌه بتكلفه رخٌصه طوال العامٌؤمن غذ-1

 .ٌخصب التربه وهام فً إستصالح األراضً -2

 .%من القٌمه النقدٌه للدخل الزراع16ًٌسهم بنحو -3
 ؟ػهٗ ضصٕتح انرتتح  انربقٛى ٚكاػع: (ذفكؽ مب)

التى تعانى مف لو القدرة عمى استخالص االزوت مف اليواء وتثبيتو فى التربة ، وىو ىاـ لمتربة المصرية  ألنة
 نقص االزوت .

 .ملٌون طن سنوٌا  41 :اإلَراج*

 .وهو أوسع المحاصٌل إنتمشارا  فً األراضً المصرٌه 

 .محصول العلف األخضر الرئٌسً وٌزٌد من خصوبة التربه وٌتمٌز بالثبات فً زراعته بسبب أنه هو
 .البحيرة والشرقية والدقيمية : ٔأْى زلافظاخ ؾؼاػرّ*
 -:إَٔاػّ*

 .يزرع مع بداية الموسم الشتوي حتي فبزايز ويزرع بعده القطن : قٛى انرسؽٚشتؽ-1

 .ٌزرع مع بداٌة الموسم المشتوي حتً الربٌع وهو األكثر إنتمشارا  : انربقٛى ادلكرعٚى-2

 َمصد ادلكازّ ادلؿؼٔػّ تؽقٛى يف يصؽ؟أٔ :إضرفد ؾؼاػح انربقٛى يف يصؽ(ياغا حيعز إغا )
 ع أسعار المحـو .اارتف -2              . األعالؼارتفاع أسعار  -1
 -:انفٕل – 3
محصول مشدٌد الحساسٌه للتقلبات الجوٌه واآلفات  وذلك بسبب أنهتذبذب إنتاج الفول فً مصر من عام ألخر ٌ 

   .الزراعٌه
 -: أًْٛرّ*

 .محصول غذاء رئيسي للشعب -1

 .ئٌه عالٌهٌحتوي علً عناصر غذا-3                   .أسعاره رخٌصه -2
 .%من الناتج الزراع3,4ً :اإلَراج*

تحتل مصر المركز الرابع عالمٌا فً اإلنتاج والثالث فً إنتاجٌة الفدان واإلنتاج ال ٌكفً فً بعض السنوات 

 .وٌستورد فً بعض السنوات لسد العجز
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 .(  البحٌرةهى )وأكبر المحافظات إنتاجاً (قنا –كفرالشٌخ –المنٌا -البحٌرة): أْى احملافظاخ ادلُردّ*

%من المساحه 3أدي التوسع فً زراعةالقطن إلً إنكماش المساحه المزروعه فول ) : رٞٛه إٔزبعٗ*

 فدان 311111المحصولٌه والتزٌد مساحته عن

  -:: غالخ يٕقى انصٛف (ثاَٛا)

 -:انمؽٍ-1

 تربو خصبو جيدة الصرؼ-2          مياه ري وفيره-1شؽٔغ انؿؼاػّ:*
 ع سطوع شمس دائـ طواؿ موسـ الصيؼحراره عاليو م-3
 -إَٔاع انمؽٍ : *

" ىو أفضؿ األنواع وأوسعيا 36" الجيزة (ادلُٕفٗ  أ:) ؼٕٚم انرٛهح -1
 انتشارا وصالحية لخيوط الغزؿ 

 وىو مف أحسف أنواع القطف فى العالـ . : 45(خٛؿج  ب)
وىو أحسف أنواع الطويؿ الوسط ، وكذلؾ  47جيزة  : ؼٕٚم انٕقػ-2

  31 جيزة
وتعتمد عميو  66أقدميا األشمونى وحؿ محمو جيزة  :  يرٕقػ انرٛهح-3

 صناعة الغزؿ والنسيج المحمية . أما طويؿ التيمة فيو مخصص لمتصدير 
 -:االلرصاظٚح األًْٛح*

 لمحاصالت الزراعيو النقدية القيمةيمثؿ ثمث -1
 بعد البتروؿ  المصريةيمثؿ المركز الثاني في الصادرات -2
 لصعبوادر ىاـ لمعمالت مص-3
تعتمد عميو صناعات العمؼ والغزؿ والنسيج والصابوف )محصوؿ -4

 وشيرة مصر في طويؿ التيمو العمؼ الثاني (
 %مف القطف العالمي 4.5: اإلَراج*
 مميوف فداف1.1%مف القطف طويؿ التيمو والمساحو المنزرعو 53و
 المنوفيو(-الغربيو-الدقيميو-%)البحيره71الوجو البحرييُاؼك انؿؼاػّ :*
 الفيوـ وأكبر المحافظات إنتاجًا ) البحيره (-سوىاج-المنيا أسيوط-% بني سويؼ31: انٕخّ انمثهٙ*
 -:األؼؾ -2

 حراره عاليو طواؿ موسـ النمو-3          تربو متماسكو-2        مياه ري وفيره-1:شؽٔغ انؿؼاػّ*
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 -األًّْٛ االلرصاظّٚ :*

 لممصرييفمف المحاصيؿ الغذائيو -1
 كاف محصوؿ تصديري مف قبؿ -2
 تقـو عميو العديد مف الصناعات الغذائيو-3
رتفاع مستوي 2.7: اإلَراج ٔيع٘ كفاٚرّ* مميوف طف ونتيجو لزيادة الطمب عميو بسبب الزياده السكانيو وا 

 المعيشو قمت صادراتو 
 أٍٚ ذرتكؿ ؾؼاػح األؼؾيف يصؽ ٔيا انكثة يف غنك؟*
 لوجود التربو المتماسكو وتحمؿ مموحة التربو وتوافر كميات كبيره مف مياه الري  :انفٕٛويف مشال انعنرا ٔ*
 .الشرقيو-البحيره-)الدقيميو وكفرالشيخ(ثـ دمياط:اكرب احملافظاخ إَراخاً *
  -:لصة انككؽ -3

 -شؽٔغ انؿؼاػّ:*

 .مياه ري وفيره-1
 كيماوية .وسماد خاصة األسمدة العضوية وال تربو خصبو جيدة الصرؼ-2
 لذا يزرع فى الصعيد . حراره عاليو مع نسبة جفاؼ عاليو-3
 رأس ماؿ وايدى عاممة ووسائؿ نقؿ رخيصة وسريعو . -4
 -: االلرصاظٚح األًْٛح*

 تعتمد عميو صناعة السكر -1
 غمو تجاريو ىامو ومصدر لمسيولو النقديو لممزارع-2
عات الورؽ والكحوؿ تعتمد عميو صناعة السكر فى الصعيد ، وكذلؾ صنا-3

 والعسؿ األسود والخشب الحبيبى .
سنوٌا  وأكبر المحافظات إنتاجٍا للقصب  ملٌون طن12إلً  11من  اإلَراج :*

 ملٌون طن6.2) قنا (      

 تتوطن زراعته فً الصعٌد لتوافر مشروط زراعته)حراره عالٌه وجفاف(يُاؼك انؿؼاػّ:*

 %قً الوجه البحري3.6%فً الصعٌد و96.4ألف فدان منها 275 ادلُؿؼػح ادلكازح*

 :الٚكٕق انمصة ضاؼج األقٕاق احملهّٛ ؟ (ذفكؽ مب)
 ؟ذٕخع ادلصاَغ ٔقػ ادلؿاؼع ٔٚصُغ انككؽ فٗ انصؼٛع ٔٚكؽؼ فٗ احلٕايعٚح.*

 القصب ال يتحمؿ النقؿ لمسافات بعيده لسرعة تمفة وكبر حجمو وثقؿ وزنوالف 
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 -:انػؼج انشايٛح -4

 -شؽٔغ انؿؼاػّ:*

 تربو خصبو جيدة الصرؼ-2              مياه ري وفيره-1
 لياًل ونيارًا وحراره معتدلو في أواخر فصؿ النمو122حراره مرتفعو أثناء فصؿ النمو التقؿ عف-3
 -: األًّْٛ االلرصاظّٚ*

 تأتي في مقدمة الحبوب الغذائيو المسانده لمقمح-1
 عمؼ أخضر رئيسي طواؿ موسـ وجودىا في الحقؿ -2
 مميوف فداف 1.5لمساحو المنرعو ا

المنوفية والشرقية و الغربية و المنيا ويقؿ فى مصر العميا والوسطى  وتكثر  :أْى احملافظاخ انىت ذؿؼػّ*
 زراعتو كمحصوؿ صيفى فى دمياط  والدقيمية وكفر الشيخ والبحيرة.

د أدخمت زراعتو لتحقيؽ اإلكتفاء الذاتي يحتاج لحراره معتدلو .لذلؾ تتركز زراعتو في شماؿ الدلتا وق: بنجر السكر
 مف السكر .

 : الٚؿؼع لصة انككؽ ٔانثُدؽ يف يُؽمّ ٔازعِ ؟ (ذفكؽ مب)
 -:* انرًُٛح انؿؼاػٛح

 -( ؾٚاظج اإلَراج انؿؼاػٙ :1)

 التوسع فى رقعو األرض الزراعية  ) التوسع األفقى ( .  -1
 تذىب البحر .  3مميار متر   36فقط بينما ترؾ (  3مميار متر  48مشروعات التخزيف السنػػوي )  -2
 5.5مميوف فداف فزادت الرقعة الزراعية مف  1ر5التخزيف القرني بعد السد العالى وتوفير المياه فتـ أضافو   -3

 مميوف فداف األف .  7.8مميوف فداف إلى 
 الحيو )شرؽ الدلتا( . الدلتا( والص-استصالح أراضى مثؿ مديرية التحرير وجنوب النوباريػة )غرب  -4
مشروعات الوادى الجديد والساحؿ الشمالى الغربى وشماؿ سيناء وىى مشروعات ترتبط بمخزوف المياه أماـ   -5

 السد العالى .
 -( حتكني اإلَراج ٔذؽٕٚؽ أظٔاذّ : 2)

 إتباع أفضؿ أساليب الزراعة مف العناية بالتربة وحؿ مشكالت  الصرؼ  أ( 
 اإلنتاج مف أسمدة ومبيدات وتقاوى .  توفير مستمزمات ب( 
  رخيصة( الميكنة الزراعية ومساعده الفالح عمى الحصوؿ عمى اآلالت والماكينات بأسعار  ت
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 ( مشروعات الرى والصرؼ وتطبيؽ نظـ الصرؼ المغطى وترشيد استخداـ مياه الرى.  ث
 ء والتجريؼ .األرض الزراعية مف أخطار البنا وحماية( تنظيـ الدورة الزراعية  ج
 -( ذُٕٚغ اإلَراج انؿؼاػٙ :3)
 خطورة االعتماد عمى محصوؿ واحد حيث تقمبات األسعار العالمية  -أ
تنويع االقتصاد الزراعي وعمؿ توازف بيف مجموعو المحاصيؿ النقدية أو التجارية ومجموعو المحاصيؿ  -ب
 .غذائيةال
لسكر والفوؿ السودانى والكتاف والخضر والفاكيو وىى االعتماد عمى محاصيؿ مثؿ األرز والسمسـ وقصب ا - ح

 محاصيؿ نقدية وتدخؿ فى الصناعة المحمية . 
 -( ذكٕٚك اإلَراج انؿؼاػٙ :4) 

 كانت الدولة تيتـ بتسويؽ القطف فقط لكنيا األف تيتـ بتسويؽ كؿ المنتجات الزراعية تقريبا  -أ
 ح وتساعده عمى خفض التكمفة . تشترى الدولة المنتجات بأسعار جيدة لتشجيع الفال-ب
 ىناؾ سياسة طموحو لتصدير وتسويؽ القطف والبصؿ والبطاطس والخضر و الفاكية .-ج
 تؤدى سياسة التسويؽ الناجحة إلى تحسيف اإلنتاج والتوسع فى الزراعة لمتصدير والفائدة لمدولة والمنتجيف.  -د

 (انثؽٔج احلٕٛاَٛح ) 
 -أًْٛرٓا : *

 حيوانية جزء أساسي ومكمؿ لإلنتاج الزراعي الثروة ال -1
 يحتاج إلى االىتماـ والعناية مف األفراد والحكومة وتطبيؽ األسس العممية الحديثة .-2
 تضيؼ إلى الدخؿ القومي والناتج الزراعي . -3
 أللباف توفر المواد األولية الالزمة لمصناعة مثؿ صناعة الجمود والصناعات الغذائية كالمحـو ومنتجات ا-4
 تساعد عمى خصوبة األرض الزراعية باألسمدة .-5
 توفر مجاالت عمؿ لمعمالة الزراعية الفائضة .-6
  -اإلَراج :*
المحـو المجمدة وذلؾ لزيادة أعداد  االعتماد عمىيقؿ عف حاجات السكاف كثيرا مما أضطر الحكومة إلى -1

 السكاف وارتفاع مستوى المعيشة
 % 21حيوانية مف جممة القيمة النقدية لمناتج الزراعي نحويبمغ نصيب الثروة ال-2
 يعتمد الفالح المصرى أساسا عمى الماشية رغـ أف اآلالت والماكينات قد انتشرت فى الريؼ  -3
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 -أقثاب لهح انثؽٔج احلٕٛاَٛح :*

 قمو روؤس األمواؿ -1
 ة وليست تجارية .يالزراعة تقميدية فى مصر فيى معاش-2
 ف عمى االىتماـ كمحصوؿ نقدي تجارى ىاـ.استحواذ القط-3
 االعتماد والتركيز عمى زراعة القمح كغمة معاشيو ىامة عمى حساب زراعة البرسيـ .-4
 عادات الغذاء فى الريؼ المصرى وىى المكونات النباتية لمغذاء غالبة عمى المكونات الحيوانية . -5
 .ضعؼ إنتاجيو الماشية فى مصر مف المحوـ واأللباف -6
 
 

 (ضايكا : انثؽٔج انكًكٛح)
 زادت أىميتيا نتيجة لنقص المحـو الحمراء والبيضاء -1
أىـ المصايد البحر المتوسط والبحر األحمر وقناة السويس وأعالي البحار ومصايد البحيرات ) المالحة مثػػؿ -2

ريوط ، أما البحيرات العذبة البردويؿ وبورفؤاد وبحيرة قاروف ( ومتوسطة المموحة مثؿ المنزلة والبرلس وادكو و م
 .فيى بحيرة السد العالى باإلضافة إلى النيؿ والترع والمصارؼ

 .المنزلةبحيرة  :أكرب انثسرياخ انشًانٛح اَراخا نهثؽٔج انكًكٛح*
 

 (انثؽٔج ادلؼعَٛح ) 
فحـ والبتروؿ تعتبر مصر غنية بالثروة المعدنية ففييا معادف فمزية وال فمزية وأمالح ومصادر لمطاقة مثؿ ال-1

 واحجار ذات قيمة فى البناء والتشيد .
تظير المعادف قريبة مف السطح ويمكف التنقيب عمييا إذا توافرت الظروؼ الجيولوجية أو المناخية فى عصر -2

 جيولوجى. 
 تتكوف القشرة األرضية مف صخور نارية تحتوى عمى معادف الحديد والنيكؿ والنحاس والذىب .-3
 وبية وبعضيا متحولة .ىناؾ صخور رس-4
 تترسب بعض األمالح حسب الظروؼ الجيولوجية أو الجبس أو الطباشير . -5
 تخبرنا الخريطة الجيولوجية بتوزيع المعادف والبتروؿ والفحـ . -6
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: الحديد والمنجنيز والفوسفات والرصاص والزنؾ والنحاس والذىب والقصدير  أُ٘ ادلؼبكْ فٝ ِٖو-7
 انيوـ والكرـو والكاوليف والفحـ والبتروؿ والغاز الطبيعى . والتنجستيف والتيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -(احلل٠ل : 1) 

% واكثر المناطؽ وفرة منطقة الواحات البحرية 61يتكوف مف خاـ الميمونيت والييماتيت وتصؿ نسبة الخاـ إلى 
حرية بالصحراء الغربية فى جبؿ بالصحراء الغربية فى جبؿ الحديد كما يوجد خاـ الحديد فى منطقة الواحات الب

الحديد كما يوجد خاـ الحديد فى منطقو أسواف قرب النيؿ  . كذلؾ يوجد فى الصحراء الشرقية وىو مف نوع 
سنتيمتر ونسبة الحديد  151الماجنتيت بيف سفاجة ورأس بناسي ويوجد ىناؾ عمى شكؿ عروؽ يصؿ سمكيا إلى 

يناء فى منطػػقة أـ بجمو حيث يختمط  بالمنجنيز ويرتبط خاـ % ويوجد الحديد وسط س 71 -% 43فييا بيف 
 الحديد فى مصر بالتكوينات 

أالركية مف الصخور النارية والمتحولة التى يمتد نطاقتيا فى الصحراء الشرقية وسيناء كما يظير بالصخور 
 المندفعة إلى السطح فى جنوب مصر .

 -: (ادلٕغ١ٕي 2)

ء عند أـ بجمة شرقي ميناء أبو زنيمة عمى خميج السويس ونسبة المنجنيز فييا يوجد جنوب غرب شبو جزيرة سينا
 % كذلؾ توجد فى جبؿ عمبة جنوب شرؽ مصر . 91 -% 81بيف 
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  -(اٌفٍٛفبد :3)

يدخؿ فى صناعة السماد والكيماويات ويمعب دورا ىاما فى االقتصاد المصرى حيث يقدر االحتياطي بميوف طف . 
فوسفات فى العصر الطباشيري األعمى ويوجد الفوسفات فى الواحات الخارجة والداخمة فى وقد تكونت طبقات ال

الصحراء الغربية وجبؿ أبو طرطور وىو غنى جدا بالفوسفات ، كما يوجد فى سفاجة والقصير عمى ساحؿ البحر 
فى المناطؽ القريبة  األحمر وكذلؾ فى وادي النيؿ فى منطقو القرنو والسباعية و المحاميد . ويستغؿ الفوسفات

 ويجرى األف عممية استخراجو ونقمة مف أبو طرطور فى الصحراء الغربية بمد خط السكة الحديد . 
 -(اٌوٕبٓ ٚاٌئه ٚاٌمٖل٠و ٚاٌن٘ت ٚاٌز١زب١َٔٛ ٚاٌضٛه٠َٛ ٚاٌوِبي اٌَٛكاء:4)

 وىى توجد فى الصحراء الشرقية وىى مرتبطة بالصخور النارية والقاعدية . 
 -ك احلفوٞ : (اٌٛل5ٛ)

بعد قياـ صناعة الحديد والصمب اتجيت األنظار إلى الفحـ ودلت األبحاث عمى وجوده فى منطقة عيوف موسى 
 وجبؿ مغارة فى سيناء ، وىى طبقات عمى أعماؽ متفاوتة فى وادي النطروف والخطاطبة  وأبو رواش.

 * البتروؿ
 - : أُ٘ ِٖبكه اٌٞبلخ فٝ ِٖو*

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سنو ومنطقة خميج السويس ىى المنطقة الرئيسية لبترول حقول  86فى خميج السويس منذ رول البتأكتشف *
 .شرق وغرب الخميج
       -* أُ٘ احلمٛي :

  (أثٛ هك٠ٌ-ادلٞبهِخ  -ثالػ١ُ -ػًَ -ٍله  (:فٝ ّوق ف١ٍظ ا٠ٌٌَٛ* 
 . ( وو٠ُ -ّمري  -ثىو-غبهة-اٌغوكلخ):  غوة ف١ٍظ ا٠ٌٌَٛ* 
 .  (بالعيم بحري -األمل  -مرجان ):  خ(ٍٜٚ اخل١ٍظ )حبو٠* 
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 -ونٌه ٠ٛعل اٌجرتٚي فٝ اٌٖؾواء اٌغوث١خ ، ٚاُ٘ احلمٛي : *

العمميف والرزاؽ وأبو الغراديؽ وأـ بركة ، ويبشر الجزء الشمالى الغربى لمصحراء الغربية بوجود ثروة بترولية ، أما 
ى ، واىـ حقوؿ البتروؿ التى بيا غاز طبيعي : حقؿ الغاز الطبيعى فأىـ حقولو : أبو قير وأبو ماضي والوسطان

 مرجاف وأبو الغراديؽ واألمؿ .
 -* ر١ّٕخ اٌضوٚح ادلؼل١ٔخ :

 تدعـ الثروة المعدنية الصناعات وتوفير احتياجات البالد مف البتروؿ والغاز وتساعد التنمية االقتصادية . -1
معادف خاصة البتروؿ ألنو يدعـ االقتصاد القومي لوجود توالى الدولة جيودىا فى البحث والتنقيب واستخراج ال-2

 فائض يصدر لمخارج والحصوؿ عمى العمالت الصعبة . 
نشطت الشركات والمؤسسات البترولية فى السنوات األخيرة فى أعماؿ التنقيب فى الصحارى المصرية لزيادة -3

 اإلنتاج وزيادة الصادرات وتنميو الصناعة
وبمغ إنتاج  1988مميوف طف سنو  44إلى  1983مميوف طف سنو  38المصرى مف ارتفع إنتاج البتروؿ -4

 مميوف قدـ مكعب سنويا .  21الغاز الطبيعى 
 

 -:* اإلٔزبط اٌٖٕبػٟ

تأخر دخوؿ الصناعة إلى مصر وبدأت فى العصر الحديث عمى يد محمد عمى حيث تحديث الصناعات -1
 رت فى عيد االحتالؿ البريطاني لمصر .  البسيطة وازدىرت الصناعة فى عيدة لكنيا تدىو 

انتعشت الصناعة فى مصر قميال خالؿ الحرب العالمية األولى لصعوبة االستيراد لكف عادت بعدىا البضائع -2
االجنبيو تنافس المنتجات المصرية ولـ ينقذ الصناعة المصرية سوى  تعبئة الشعور الوطنى فى الثالثينات وترشيد 

لصالح الصناعة الوطنية وانتشار مؤسسات التمويؿ المصرية متمثمة فى بنؾ مصر وىو الذى التعريفة الجمركية 
 ساعد عمى نجاح الكثير مف الصناعات والمشروعات . 

جاءت الحرب العالمية الثانية فتعذر االستيراد مرة أخرى وحصمت الصناعة المصرية عمى فرصة ذىبية -4
فى مراحميا األولى مرتبطا بالزراعة فركزت عمى صناعة الغزؿ والنسيج  لمنجاح والتقدـ ارتباط الصناعة المصرية

 وصناعة سكر القصب وبعض الصناعات الغذائية . 
وشممت بعض صناعات العتاد الحربي )المصانع  1952بدأت الصناعة الحديثة مرحمة جديده بعد ثورة يوليو  -5

 الحربية( والجرارات وعربات السكة الحديدية . 
% مف جممة العمالة فى مصر 11الصناعة المصرية بقوة فى الستينات واستوعبت الصناعة نحو تقدمت -7

وتركزت حوؿ صناعة الغزؿ والنسيج والصناعات الغذائية واليندسية والمعدنية والكيماوية وتكرير البتروؿ ومواد 
 البناء .
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 -:* الجتبٖ إىل اٌٖٕبػخ اٌضم١ٍخ 

بعد بناء السد العالى عمى صناعة الصمب والكيرباء فتـ  1971ثـ عاـ  1964ركزت الدولة جيودىا فى عاـ -1
أفراف تصير الحديد وصناعة  4تحويؿ مصنع الحديد والصمب فى حمواف إلى مجمع كبير لصناعة الصمب 

 مميوف طف مف الصمب سنويا .  1ر5الصمب ووصؿ اإلنتاج إلى 
 ف الكيرباء فى صناعة األلومنيـو فى مجمع نجع حمادى . بدأت الدولة استغالؿ إنتاج السد العالى الكبير م -2
مصنع لسماد نترات األمونيوـ ومصنع الصمب فى الدخيمة غرب اإلسكندرية وتطورت  1971أنشئ عاـ -3

 الصناعات اليندسية والميكانيكية وكذلؾ تطورت الصناعات الكيماوية والغذائية وتكرير البتروؿ ومواد البناء.
 -األعٕج١خ ػٍٝ اٌٖٕبػخ ادلٖو٠خ :أصو ادلٕبفَخ *

فحظرت الدولة استيراد السمع التى ليا نظير  1985 - 75تأثرت الصناعة المصرية باالنفتاح االقتصادي  -1
 محمى واقتصر االستيراد عمى مقومات اإلنتاج ومستمزمات الصناعة .

والثقيمة وصدرت مصر سمعا بدأت الصناعة المصرية تنتعش وتصدر لمخارج فتطورت الصناعات اليندسية -2
 . 1997مميار عاـ  13ر5صناعية قيمتيا 

وفرت الدولة المقومات األساسية لمصناعات مف مواد خاـ وقوى محركة ورؤوس األمواؿ وااليدي العاممة -3
 المتخصصة ووسائؿ نقؿ جيدة ومواصالت ، وكذلؾ توافر السوؽ المحمى والخارجي . 

 -:(اٌٖٕبػبد اٌوئ١َ١خ)

 (اٌٖٕبػبد اٌغنائ١خ  أٚل :)

 ديىٓ ر١ٕٖف اٌٖٕبػبد اٌوئ١َ١خ فٝ ِٖو اىل : *

 الصناعات الغذائية .-1
 صناعة الغزل والنسيج .-2

 الصناعات التعدينية والبترولية . -3

 الصناعات الكيماوية . -4

 صناعة مواد البناء . -5

 الصناعات اليندسية والميكانيكية . -6

 الصناعات الكيربائية . -7

  الصناعات الخشبية .-8
مف أىـ الصناعات فى مصر وىى تنتشر بكثرة الرتباطيا باإلنتاج الزراعي وخدمة السوؽ المحمى وتصدر وىي 

 الفائض إلى األسواؽ الخارجية وخاصة العربية .
 



 جغرافٌا                                                                            الصف الثالث الثانوي                     ال فًالرسالة                     

123 

 01061994820           األستاذ / محمود شكري الرشٌدي                                                      

 -ٚلل دتىٕذ ِٓ ِٕبفَخ اٌٖٕبػبد األعٕج١خ ٚرًّْ :  

 :  : ٝؾٓ اٌغالي (أٚل)
ء مصر حيث طحف القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة وطحف الحبوب المستوردة . تنتشر مطاحف الغالؿ فى أنحا

وتتركز المطاحف فى المدف الكبرى الحتياجات السكاف وتوفير أنواع الدقيؽ والردة لخمطيا باألعالؼ الحيوانية . 
 ويستورد دقيؽ المكرونة والسميط .

 - : ٕٕبػخ اٌَىو ٚرىو٠وٖ : (صب١ٔب)

وىى صناعة استيالكية ىامة وتتركز المصانع وسط المزارع وتقوـ عميو  19نذ أوائؿ القرف الػ صناعة قديمة م
وأنشئت مصانع السكر فى   1818صناعات أخرى مثؿ الكحوؿ والخؿ ، أنشئ أوؿ مصنع لمسكر فى مموى سنو 

اف مصانع أنشئت شركو النصر لصناعة السكر ولب الورؽ وىما شركتاف تضم 1962وفى عاـ  1892الصعيد 
أبو قرقاص ونجع حمادى وأرمنت وادفو و قوص وىى لمسكر ومصنعاف لتكريره فى الحوامديو بسبب قربيا مف 

%  15، 11مناطؽ االستيالؾ الرئيسية فى القاىرة والجيزة والدلتا ومصر الوسطى ، ويقدر السكر الناتج ما بيف 
سبب انكماش مساحة زراعة القصب ويكرر مصانع ب 8إلى  17مف وزف القصب . وقد انكمشت المصانع مف 

نصؼ القصب فى المصانع أما الباقي فيكرر فى الحوامديو  . وقد ازداد إنتاج مصر مف السكر وتضاعؼ حتى 
بسبب عدـ كفاية اإلنتاج لالستيالؾ وزيادة عدد السكاف وارتفاع مستوى المعيشة ويبمغ االستيالؾ اكثر  1989

% ولذا تقـو الدولة بتشغيؿ أقصى طاقة لممصانع واالتجاه إلى 41االستيالؾ  مف مميوف طف وقد بمغ العجز فى
زراعة البنجر فى شماؿ الدلتا فى كفر الشيخ وأقيـ مصنع لسكر البنجر فى الحاموؿ بكفر الشيخ لزيادة اإلنتاج 

 وتقميؿ العجز فى السكر .
 -: : ٕٕبػخ ٙوة األهى ٚرج١١ٚٗ (صبٌضب)

ز فى الوجو البحرى والفيـو ووصمت عممية التبييض فى المضارب إلى مميوف طف تقـو فى مناطؽ زراعة األر 
 وينتج عنو عممية التبييض األرز الكسر ورجيع الكوف الذى يدخؿ فى صناعة النشا وأعالؼ الماشية . 

 -: ٕٕبػخ احل١ٍت ِٕٚزغبد األٌجبْ :  (هاثؼب)

 زلي وقد أقيمت صناعات حديثة لمنتجات األلباف فى :تتركز فى البيوت الصغيرة بالريؼ المصرى لالستيالؾ المن
حوؿ القاىرة واإلسكندرية ويعتمد عمى ألباف المناطؽ الريفية المحيطة ومزارع  :ِٖبٔغ احل١ٍت ادلجَرت-( أ)

 األلباف الحديثة واأللباف المستوردة مف الخارج .
 توجد قرب مناطؽ توافر الحميب .:  ِٖبٔغ اجلنب ِْٚزمبد احل١ٍت -(ب)
 -: ٕٕبػخ رؼ١ٍت ٚؽفظ اٌفبوٙخ :(فبَِب )

تتوطف فى مناطؽ زراعة الخضر و الفاكية فى القميوبية والجيزة والشرقية و اإلسكندريو مثؿ مصنع قيا بالقميوبية 
ومصنع أدفينا فى الرأس السوداء شرؽ االسكندريو ومصنع أبو كبير بالشرقية حيث إنتاج الموالح ومديرية التحرير 

 وتعميب الخضراوات والفاكيو التى تزرع فى مديرية التحرير والنوبارية .  مصنع الصمصة -
 -: ٕٕبػخ رؼ١ٍت األمسبن ٚدت١ٍؾٙب :  (ٍبكٍب)

مصنع تعميب السرديف فى عزبة البرج قرب دمياط وكذلؾ حفظ الجمبري ومصنع إلنتاج مسحوؽ السمؾ فى 
 الغردقة ومصنع لألسماؾ المدخنة فى بورسعيد ورشيد 
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 -ٕٕبػخ اٌغيي ٚا١ٌَٕظ :*

 -اٌمٞٓ : -(أ)

أىـ الصناعات المصرية ويساىـ فى االقتصاد المصرى بالعمالت الصعبة مف حصيمة التصدير وتمبية  
االستيالؾ المحمى مف المالبس والمفروشات ومنافسة األسواؽ العالمية . وىى أكثر الصناعات التحويمية مف 

بتمويؿ  1927صادية وقد أنشا بنؾ مصر مصنع المحمة الكبرى سنو حيث المصانع والعماؿ أو القيمة االقت
وطنى ثـ شركو مصر البيضا باإلسكندرية وفى كفر الدوار وشبرا الخيمة وحمواف ،وتشغؿ مصانع الغزؿ والنسيج 

% مف حجـ العمالة الصناعية فى مصر . كذلؾ توجد مصانع فى طنطا وشبيف الكوـ وميت غمر والزقازيؽ 51
 ة ودمياط والفيوـ وبنى سويؼ وقنا والمنصور 

 :ٙبٚاُ٘ ِواوي رٕٛٝ*
ولقيت عناية كبرى مف الدولة وأقيـ بيا مصانع لمجوارب  1927تأسست مف بنؾ مصر : احملٍخ اٌىربٜ-1

 والمالبس الداخمية والتريكو . 
 مصنع  كبير لمغزؿ والنسيج .  1938أنشىء عاـ :  وفو اٌلٚاه-2
بيا وحدات صناعية كبيرة وأنواؿ شعبية كثيرة وقد توطنت بيا صناعة الغزؿ والنسيج بسبب  : ربا اخل١ّخّ-3

 توفر العمالة وقرب السوؽ . 
 بيا شركو حمواف لمغزؿ والنسيج . : ؽٍٛاْ-4
 -اٌٖٛف :-( ة)

ى تربية األغناـ تعتمد ىذه الصناعة عمى الصوؼ الخاـ المستورد وخمطو بالصوؼ المحمى كما تشجع الدولة عم 
 % مف الصوؼ المستورد .  81مف اجؿ الصوؼ المحمى ، وتعتمد ىذه الصناعة عمى 

توجد ىذه الصناعة فى القاىرة واإلسكندرية والسويس وىناؾ مصنع لمسجاد فى دمنيور ومنطقة العامرية . ونجد 
 ستيا وشركو أتكو بالقاىرة .  ثالثة مصانع قديمة فى المحمة الكبرى وبوليتكس فى شبرا الخيمة وشركو أصواؼ

  -احلو٠و :-(ط)

 أنشئ أول مصنع ميكانيكي لمحرير فى دمياط وقد توسع وتطور إنتاجو وآالتو . 
 -:اٌٖٕبػبد اٌزؼل١ٕ٠خ ٚاٌجرت١ٌٚخ*

 2ر6شمؿ ىذا القطاع الصناعي االىتماـ خاصة الفوسفات والحديد والبتروؿ وخاصة بعد زيادة إنتاج البتروؿ مف 
 مميوف طف حاليا .  48لى مميوف طف إ

 - ٕٕبػخ رىو٠و اٌجرتٚي :-1
تستيمؾ مصر ثمثي إنتاجيا مف البتروؿ وتصدر مصر الثمث ولذلؾ تقوـ مصر بتكرير البتروؿ واستخراج مشتقاتو 
. ويعطى البتروؿ المصرى فائضا مف البنزيف والمازوت لكف ىناؾ عجز فى المقطرات الوسطى )الكيروسيف( 

 يا مكررا وتوجد المعامؿ فى السويس والقاىرة)مسطرد( واإلسكندرية )المكس( وطنطا وأسيوط بترول وتصدر مصر
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  -اٌٖٕبػبد اٌى١ّب٠ٚخ :-2
نجحت فى مصر لتوافر مقاومتيا مف الخبرة والمواد الخاـ مثؿ األسمدة والزجاج والجمود والزيوت النباتية والصودا 

 ليـ اآلتية : الكاوية وتتوطف الصناعات الكيميائية فى األقا
 شبرا الخيمة وأبو زعبؿ وحمواف والجيزة )القاىرة الكبرى(.  -
  -طنطا وكفر الزيات وطمخا والسويس وأسيوط وأسواف وتتوافر الصناعات الكيمائية فى : -
األسمدة وتكرير البتروؿ وفحـ الكوؾ والبالستيؾ واألدوية والعطور ومواد  :ِٕٞمٗ اٌمب٘وح اٌٖٕبػ١خ -أ

 ودباغة الجمود .التجميؿ 
تشتير بصناعة القمويات وتكرير البتروؿ والبتروكيماويات وصناعة  :ِٕٞمخ اإلٍىٕله٠ٗ اٌٖٕبػ١خ-ب

 الزيوت والصابوف واألدوية ومواد التجميؿ والصبغات 
 : تكرير البتروؿ واألسمدة الكيػػػماوية وورؽ الكرافت . ا٠ٌٌَٛ -ج
 سمدة وتكرير البتروؿ والمبيدات الحشرية واألحماض . : صناعة الصابوف والزيت واأل ثم١خ ادللْ-د

 -)أ( ٕٕبػخ األمسلح :

كاف الستخداـ األراضي الزراعية وكثرة زراعة األرض فى مصر سببا فى إجياد التربة المصرية وكاف لبناء السد 
والفسفور ولكنيا العالى أف الطمى بالسماد خاصة البمدي والكيماوي والتربة المصرية فقيرة فى عنصري االزوت 

غنية بالبوتاسيوـ ولذلؾ نجد أف معظـ األسمدة المصنعة آزوتية وفسفورية وتوجد مصانع لمنترات فى السويس . 
ومصنع كيما فى أسواف إلنتاج األسمدة اآلزوتية . أما األسمدة الفسفورية فنظرا لتوافر المادة الخاـ تقوـ الصناعة 

 ضخامة استخداميا فى تسميد األراضي الزراعية فى مصر.لكف إنتاج األسمدة فى مصر ال يكفى ل
  -)ة( ٕٕبػخ اٌي٠ٛد ٚاٌٖٕبػخ :

تستخدـ المواد الخاـ مثؿ بذرة القطف فى صناعة الزيوت والكسب والفوؿ السودانى والسمسـ ) زيت السيرج ( وبذرة 
ى مثؿ صناعة الصابوف والمسمى الكتاف ) الزيت الحار ( وكذلؾ الذرة والزيتوف . كما تقـو صناعات كيماوية أخر 

الصناعي. وقد تطورت ىذه الصناعة لزيادة الطمب عمييا وأىـ المصانع توجد فى اإلسكندريو والقاىرة وطنطا 
 وكفر الزيات والزقازيؽ .
 -)ط( ٕٕبػخ األك٠ٚخ :

وية وتقوـ ىذه ترتبط بصناعة مستحضرات التجميؿ واألدوية والعقاقير الطبية ولمصر تاريخ كبير فى صناعة األد
الصناعة فى القاىرة واإلسكندرية وىى ال تقؿ عف الصناعات األجنبية وىى تنتج محميا مثؿ الكحوؿ والجمسريف 
واألحماض والنشا وأمالحيا والزيوت العطرية والفحـ النباتى. كما تستورد بعض خاماتيا مثؿ األمالح المعدنية 

اء واليرمونات وزيت السمؾ كذلؾ تقدمت وازدىرت فى مصر واألثير والجموكوز الطبي وخالصات الغدد الصم
 صناعة العطور ومواد التجميؿ ونجدىا تتركز فى القاىرة واإلسكندرية . 
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 -)ك( ٕٕبػخ اجلٍٛك :

تعتمد عمى الجمود المحمية والمستوردة وتوجد صناعة دباغة الجمود فى القاىرة واإلسكندرية وتستورد مصر 
لالزمة لمدباغة ولمصر شيرة عالمية فى الصناعات الجمدية كالحقائب واألحذية وىناؾ المستمزمات الكيميائية ا

 فائض لمتصدير.
 -)٘ـ(ٕٕبػبد و١ّ١بئ١خ ِزٕٛػخ :

مثؿ صناعة الورؽ والمطاط واألصباغ ومواد الطالء والمبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية ومكسبات الطعـ  
تيا مف عماؿ ومواد خاـ وكانت تقتصر عمى صناعة الكرتوف وورؽ والرائحة ، وتتوافر لصناعة الورؽ مقوما

التغميؼ والطباعة وقد تطورت ىذه الصناعة ، كذلؾ تطورت صناعة المطاط وأصبح لصناعة إطارات الكاوتشوؾ 
 المصرية سمعو عالمية وتصدر لمخارج . 

 -أٔٛاع اٌجٕبء :  -ٕٕبػخ ِٛاك اٌجٕبء :*

 الخرسانة مف أسمنت وحديد ومواد أخرى .  وىو مكونات اٌجٕبء احلل٠ش :-أ
وىى الطيف المبف واألخشاب المحمية وقد تطورت صناعة البناء الحديث خاصة فى  اٌجٕبء اٌزم١ٍلٞ :-ب

حيث الزحؼ العمراني والتغير فى بنية السكاف  1973إقميمي القاىرة الكبرى واإلسكندرية خاصة بعد عاـ 
ناعة األسمنت والطوب وحديد التسميح واألدوات الصحية والتركيبات االقتصادي واالجتماعية ، وتتركز ص
 الكيربائية والبويات ودىانات الجدراف.

 -ٕٕبػخ األمسٕذ :*

نجحت بسبب توافر المواد الخاـ مثؿ الحجر الجيري والطفمى . ومف أىـ مصانع األسمنت فى مصر طره وحمواف 
اإلسكندرية فى المكس قرب الدخيمة وقد أنشأ مصنعاف  والتبيف وننتج األسمنت الحديدى وىناؾ مصانع غرب

مميوف طف عاـ  3ر25إلى  1952حديثاف فى السويس وأسيوط . وقد ارتفع اإلنتاج مف ربع مميوف طف سنو 
واإلنتاج الكمى ال يكفى بسبب كثرة االستيالؾ ولذا تستورد مصر كميات  1989مميوف طف عاـ  9.8إلى  1971

 كبيرة مف الخارج .
 بػخ اٌٞٛة :  ٕٕ*

منذ آالؼ السنيف حيث صناعة الطوب األحمر ، وقد ازدادت بعد التقدـ الكبير وكانت تعتمد صناعة الطوب عمى 
 1985تجريؼ التربة مما ىدد التربة الزراعية بأخطار فادحة فسنت القوانيف التى تحـر تجريؼ التربة . ومنذ عاـ 

وينات الطفمة ونشأت صناعة الطوب الرممى والطوب وحتى األف تعتمد صناعة الطوب فى مصر عمى تك
 األسمنتى , وشددت الرقابة عمى ىذه المصانع لحماية األرض الزراعية مف أخطار التجريؼ  . 

 ٕٕبػخ ؽل٠ل اٌز١ٍَؼ :*

 تعتمد عمى أعداد حديد التسميح من مصنعي حموان والدخيمة ) غرب اإلسكندرية ( 
 اٌٖٕبػبد اذلٕل١ٍخ :    *

عد دخوؿ مصر صناعة الصمب حيث أقيـ مصنع الحديد والصمب فى حمواف وأدى ذلؾ إلى تصنيع بدأت ب
عربات السكؾ الحديدية وسائؿ النقؿ الخفيؼ وصناعة السيارات واألتوبيسات والموتوسيكالت وصناعة الجمالونات 

ي  حوؼ بحمواف . وكذلؾ والكباري . وتتوطف معظـ الصناعات اليندسية فى إقميـ القاىرة الكبرى خاصة فى واد
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النقؿ الخفيؼ طريؽ القاىرة اإلسكندرية الصحراوى. وقد وفرت الصناعات اليندسية العمالت الصعبة التى يمكف 
 أف نستوردىا مف الخارج بعد أف توفرت  ىذه الصناعات . 

 اٌٖٕبػبد اٌىٙوثبئ١خ :*

لحماية الجمركية وتتوطف ىذه الصناعة فى القاىرة وجدت المنافسة األجنبية ليذه الصناعة لكف الدولة وفرت ليا ا 
واإلسكندرية حيث صناعة الممبات والبطاريات الجافة والغساالت والدفايات والثالجات واجيزه الراديو والتميفزيوف 
 وأجيزة التكييؼ وقد ازدادت ىذه الصناعات وتـ التوسع فييا فى مدينو العاشر مف رمضاف وبنيا واإلسماعيمية  . 

  اٌٖٕبػبد ادل١ىب١ٔى١خ : *
وتشمؿ صناعة المعدات والروافع والماكينات وصيانتيا. وتوطنت فى القاىرة واإلسكندرية وتأثرت بتقدـ صناعة 

 الحديد والصمب والصناعات اليندسية والكيربائية. 
 *التنمية الصناعية

 األ٘لاف اٌوئ١َ١خ ٌٍز١ّٕخ اٌٖٕبػ١خ :*
 . تنويع االقتصاد المصرى ودعمو -أ
 زيادة اإلنتاج الصناعي لمواجيو الطمب المتزايد فى السوؽ المحمية.-ب
 تحقيؽ اقتصاد متوازف عف طريؽ تقميؿ الواردات وزيادة الصادرات .- ح
 ايجاد وخمؽ فرص عمؿ لمسكاف .  -د 

 ىػ رفع مستوى معيشة السكاف مف األجور وعائدات النشاط الصناعي . 
 الصناعية :* جيود الدولة لتحقيؽ التنمية 

 توفير الفرص الميسرة والحماية الجمركية .-1
 تأسيس البنية مف طرؽ وكيرباء ومياه وصرؼ صحى ومدف جديده . -2
 أكتوبر والعامرية الجديدة .  6إقامة مدف صناعية مثؿ العاشر مف رمضاف و-3
االقتصادية الشاممة عف دعـ الدولة لمصناعة حتى يمكف خفض العجز فى ميزاف المدفوعات وتحقيؽ التنمية -4

 طريؽ الصناعة . 
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 (انُشاغ انكٛازٙ)
  ؟هكائسنينخػب يصؽ  (ذفكؽ مب)

 بسبب مناخيا وحضاراتيا وما يسود فييا مف األمف واألماف والتسامح والكـر مف شعبيا. 

 *إَٔاع انكٛازح فٗ يصؽ :

الموسـ السياحي يتركز فى صعيد مصر تجذب اآلثار السائحيف خاصة فى الشتاء حيث :  انثمافٛحانكٛازح -1
حيث معظـ اآلثار الفرعونية منتشرة عمى طوؿ وادي النيؿ والصعيد. كذلؾ أثار البطالمة والرماف فى اإلسكندرية 

 وكذلؾ اآلثار اإلسالمية فى القاىرة ورشيد . 

 انكٛازح انرتٔحيٛح : -2

ىء وسواحؿ البحر األحمر وتجتذب مياه خميجي والرياضة خاصة بعد تنمية موانوالتصييؼ وىى سياحة الترويح 
السويس والعقبة وساحؿ البحر األحمر محبى رياضو الغوص كما أنشأت قرى سياحية تمتد مف طابا شماال حتى 
شـر الشيخ جنوبا ، كذلؾ ىناؾ قرى سياحية عمى طوؿ ساحؿ البحر األحمر حوؿ الغردقة و سفاجة ، كذلؾ 

ات مف العمميف إلى مرسى مطروح ، وال تزاؿ السياحة فى مصر قميمة رغـ إنيا تنتشر غرب اإلسكندرية المنتزى
 مصدر أكبر لمدخؿ القومي رغـ إمكانيات مصر السياحية ومكانتيا . 

 :رًُٛح انكٛازحن رلٕٓظاخ انعٔنح*

 االىتماـ بالمناطؽ األثرية وصيانتيا ودعميا بالمرافؽ والخدمات . -1

 اصة وتسويؽ الزيارات السياحية . تدعيـ المؤسسات السياحية الخ-2

تشجيع االستثمار فى قطاع السياحة سواء طمب األفواج السياحية أو بناء الفنادؽ أو القرى السياحية واستثمار -3
 مناخ مصر المعتدؿ وشواطئيا الغنية . 

 مواكبو التطور واستخداـ األساليب العممية فى تنمية السياحة . -4

 ثؿ السياحة العالجية والمحميات الطبيعية ومعسكرات الشباب والسياحة الداخمية .تنويع أنشطة السياحة م-5

  1991إلى ثالثة مالييف عاـ  1981زادت أعداد السائحيف مف أقؿ مف مميوف سائح عاـ -6

مالييف وبالتالى زيادة النقد  5تعمؿ الدولة عمى استمرار دعـ قطاع السياحة لموصوؿ بعدد السائحيف إلى -7
 نبى وتمويؿ عممية التنمية .  األج
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 )أٍئٍخ اٌفًٖ اٌَبكً( 
 

 

 -::أوًّ اٌؼجبهاد الر١خ (1ً)

 
 أىـ العناصر التي تفتقر إلييا التربة المصرية عنصري ...........و.......... (1
.......أىـ مصانع أنشئ أوؿ مصنع ميكانيكي لمحرير في مدينة ..........بينما توجد في مدينة ......... (2

 الغزؿ والنسيج
 اقيـ مجمع األلمونيـو في مصر بمدينة .............مستفيدة مف .............. (3
 مف أنواع السياحة الموجودة في مصر السياحة ..............و............... (4
 
 -اموو ادلٍٖٞؼ اخلغوايف ٌٍّفب١ُ٘ الر١خ : - (ة)

 
 )               (                 .رب األرز ويدخؿ في األعالؼىو إحدي مخمفات صناعة ض - 1
                 )               (        .ىي مكونات البناء الخرساني الحديث مف أسمف ومواد آخرى مكممة    - 2
 ()                    .ىي الطيف أو الطوب المبف واألخشاب المحمية وظمت سائدة آلالؼ السنيف -3

                     
 -: مب رفَو :( 2ً)

 
 خاـ الحديد في الصحراء الشرقية ؟عدـ استغالؿ  -1
 دورا ىاما في االقتصاد المصري ؟ يمعب الفوسفات – 2
 اـ الفوسفات في مواضعة الحالية ؟تكويف خ – 3
 تسعي الدولة حاليا إلي زيادة معدالت تصدير البتروؿ ؟ -4
 ي دعـ قطاع السياحة ؟لة حاليا عمتركز الدو  -5
 يفضؿ الألوربيوف زيارة مصر في الشتاء ؟؟ – 6
 ذب مصر لمسياح مف أنحاء العالـ ؟أسباب ج – 7
 صرية بفترة اإلنفتاح االقتصادي ؟تأثرت الصناعة الم – 8
 ر مصنع الحوامدية لتكرير السكر ؟اختيا  -  9

 أىمية صناعة الغزؿ والنسيج ؟ – 11
 صر مف االسمدة فى الفترة الحالية  ؟زادت احتياجات م – 11
 زيادة الطمب عمي مواد البناء في الفترة األخيرة ؟ – 12
 دخؿ مصر مف السياحة عرضة لإلىتزاز ؟ -13
 االنتشار الواسع لمصناعات الغذائية في أرجاء الجميورية ؟ -14
 توطف الصناعات اليندسية في إقميـ القاىرة الكبري ؟؟ – 15
 ر صناعة الطوب ؟ضرورة تطوي – 16
 صناعة األدوية مف الصناعات اإلستراتيجية في مصر ؟ – 17
 سباب نجاح صناعة الزيوت في مصر ؟أ – 18

 ؟تعتمد صناعة المنسوجات الصوفية عمى االصواؼ المستوردة  - 21
  ؟نجاح الصناعات الكيميائية فى مصر – 22
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  ؟زادت احتياجات مصر مف االسمدة فى الفترة الحالية  -23
       مصر بمد تجذب سياحى ؟  -24
 ؟لمسياحة انواع متعددة   - 25
 
 -:: اموو ادلمِٛبد األٍب١ٍخ  ٌٍٖٕبػخ ادلٖو٠خ ( 3ً)

 
: ) احلل٠ل ٚادلٕغ١ٕي ٚاٌفٍٛفبد ٚاألدل١َٔٛٛ ِٓ ادلؼبكْ اذلبِخ يف ِٖو اٌزٟ  (4ً)

 ختلَ األغواٗ اٌٖٕبػ١خ ثٙب ( يف ٙٛء اٌؼجبهح اموو ؟
 
 تخراج الحديد والمنجنيز والفوسفات في مصر .أىـ مراكز اس -1
 مناطؽ تركز صناعة الحديد والصمب واأللمونيـو . -2
 األىداؼ الرئيسية لمتنمية الصناعية في مصر . -2
3-  
 :  ) ا١ٌَبؽخ ذلب أ١ّ٘زٙب ثبٌَٕجخ ٌاللزٖبك ادلٖوٞ ٚاٌلفً اٌمِٟٛ  ( 5(ً )

 :يف ٙٛء اٌؼجبهح        

 ؟ية النشاط السياحي في مصرة لتنماألتجاىات الرئيسياذكر  

 

 )اِزؾبْ اٌفًٖ اٌَبكً( 
 

 (اٌَؤاي األٚي) 
   -أِبِه فو٠ٞخ ّٕبء دلٖو ٚٙؼ ػ١ٍٙب ِب ٠ٍٟ : -) أ (: 
 
 ؟وضح مناطؽ تكرير السكر في مصر -1
 ؟واأللمونيوـ  مناطؽ تركز صناعة الحديد والصمب -2
 
 ؟اجلٍٛك يف ِٖو  اّوػ ثبٌزف١ًٖ ٕٕبػخ -ة  ( :  ) 
 
  -:  (اٌضبٟٔ اٌَؤاي)
 

) ٌٍٖٕبػخ ّبْ وجري يف إٌْبٛ  اللزٖبكٞ ٚاإلٔزبط يف  -أ    
 ِٖو( 

 : يف ٙٛء ٘نٖ اٌؼجبهح اعت*    
 ؟في مصر تما أسباب نجاح صناعة االسمن -1
  ؟اذكر سبب اختيار الحوامدية إلقامة صناعة تكرير السكر بيا   -2
 ؟ر رئيسية لمتنمية الصناعية في مصاألىداؼ ال -3
 ؟زيادة الطمب عمي مواد البناء في الفترة األخيرة  –4
 
 ؟اذكر المقومات األساسٌة  للصناعة المصرٌة   -) ب ( :  
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 -رفَو : مب (اٌَؤاي اٌضبٌش)
 .إنتاج السكر في مصر ال يكفي االستيالؾ رغـ تضاعؼ إنتاجو في السنوات األخيرة  -1
 .مصر(لصناعة األسمدة مستقبال مرموقا في   -2
 .االنتشار الواسع لمصناعات الغذائية في أرجاء مصر -3
 .مف المفيد انتشار الصناعات الكيماوية في مدف متفرقة داخؿ مصر  -4
 .توطف صناعة الغزؿ والنسيج في شبرا الخيمة -4

 
 -لبهْ ثني وً ِٓ :   -: (اٌَؤاي اٌواثغ)

 
 .يث )مكونات البناء ()مواد البناء التقميدية ومواد البناء الحديث من ح     

 
 -:ِب إٌزبئظ ادلرترجخ ػٍٟ  ) ة (

 .حظر استيراد السمع التي ليا نظير ينتج في مصر  - 1
 .في مصر  االقتصاديةالتوزيع اإلقميمي لألنشطة  -2
 استمرار الدولة في دعـ الصناعة -3
 .نقص الصوؼ المحمي في مصر -4
4-  
 -رٟ:اعت ػّب ٠أ -:  (اٌَؤاي اخلبٌِ)
 تكمـ عف جيود الدولة لتنمية الصناعة . -1
 .ما ىي أىـ مراكز صناعة الغزؿ والنسيج  -2
 .في مصر ةنجاح الصناعات الكيميائي – 3
 
 -ِب رؼوف ػٓ :  -) ة (  اوزت : 

           ؟رجيع الكوف   -1
 ؟صناعة األسمدة في مصر وأماكف توطنيا -2
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 (ٚادلٛإالد إٌمً) 

 : احلل٠ل٠خ اٌَىه -1

  واإلسكندرية القاىرة بيف 1856 سنو حديدي خط أوؿ
  السويس -القاىرة خط بيف 1858 سنوثانى 
  محطة 751 يخدميا كـ 4111 طوليا
 .  والزقازيؽ بنيا وتمييا( الدلتا وسط)طنطا تمييا الحديدية السكؾ لشبكو الرئيسي المركز القاىرة وتعتبر

  ؟يصؽ فٗ احلعٚعٚح انككك أًْٛح (:ذفكؽ  مب)
 \ الزراعية والمنتجات والقطف البناء  وأدوات السماد مثؿ كبيرة الحجـ ثقيمة الوزف رخيصة الثمف  البضائع نقؿ فى

 ؟ احلعٚعٚح انككك ذؽٕٚؽ فٗ رلٕٓظاخ انعٔنح*
 .وسوىاج أسيوط بيف الصعيد خط ازدواج  -1
  .حمواف خط كيربة -2
  .النيؿ بغرب حمواف فى الصناعية المنطقة لربط المرازيؽ كوبري إقامة -3
عادة البضائع عربات مصنع إنشاء  -4   .المحطات بعض بناء وا 
  .التجارية بالقاطرات الديزؿ قاطرات استبداؿ -5
 . والركاب البضائع لنقؿ الحديدية السكؾ عربات وتطوير لمقطارات صيانة عمؿ -6
  : اٌرب٠خ اٌٞوق -2

  مرصوؼ% 21 منيا كـ 47111 نحو مصر فى طوليا يصؿ
  ؟ؼؽق انماْؽجأْى *

 .مطروح مرسى - واإلسكندرية السويس -القاىرة وطريؽ( والصحراوي الزراعي) واإلسكندرية القاىرة
 ؟ قُٛاء ؼؽقأْى *

  العريش إلى القنطرة مف -1
 .العقبة خميج ساحؿ طوؿ عمى طابا إلى محمد راس ومف جنوبا محمد رأس حتى طابا إلى السويس مف -2

  ؟ انغؽتٛح انصسؽاء ؼؽقأْى *
 .الخارجة بالواحة النيؿ يربط وطريؽ بالواحات النيؿ يربط وطريؽ ببعضيا والواحات البحرية والواحة الجيزة

  النيؿ شرؽ أسواف إلى الجيزة مف الحديد لمسكة موازيا يسير طريؽ:  انصؼٛع ؼؽقأْى * 
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 :  ادلائٛح انؽؽق -3
 : انُٛم - أ
 إلى الشمالية والرياح الشماؿ إلى الجنوب مف لمنيؿ العاـ االنحدار حيث العصور اقدـ منذ لمنقؿ شرياف ـأى

 النقؿ فى دورا والرياحات الترع لعبت كذلؾ(. تجارية رياح) التجارة فى ساىمت لذا السفف أشرعة تدفع الجنوب
 . المائي

  ؟ ادلائٙ صؼٕتاخ انُمم*
 ضيؽ بعض الطرؽ المائية.  -1
 التصميـ السيئ لبعض الكباري واألىوسة. -2
 قمة المواني النيرية .  -3

 ؟رسكني انُمم انُٓؽ٘رلٕٓظاخ انعٔنح ن*
تـ حفر قناة  -2طريؽ القاىرة و اإلسكندرية المالحي عبر رياح البحيرة ترعة الخندؽ فترعة المحمودية.  -1

 طنطا المالحية فربطت شبيف الكـو بكفر الزيات 
 ىناؾ طرؽ مالحية طواؿ السنة ترعة المحمودية واإلسماعيمية واإلبراىيمية. -3
 لُاج انكٕٚف :  -(ب)
 أىـ طريؽ مالحي فى العالـ حيث ليا قيمة استراتيجية وتجارية وعالمية -1
  1956وقد أممتيا مصر عاـ  1869افتتحت لممالحة العالمية سنة  -2
 1967وكذلؾ أغمقت عاـ وتعرضت لإلغالؽ بسبب العدواف الثالثي  -3
 كيمو متر وثمث ىذه المسافة بحيرات والثمثاف محفوراف  195ويبمغ طوؿ القناة مػف بور سعيد إلى السويس  -4
وتجرى القناة مف بور سعيد عمى البحر المتوسط إلى بحيرة التمساح جنوب اإلسماعيمية ثـ تمتد بحيرة  -5 

ـ تبدأ ثانية مف جنوب البحيرة المرة الصغرى حتى خميج السويس التمساح حتى شماؿ البحيرات المرة الكبرى ث
 عمى البحر األحمر. 

وتختصر قناة السويس المسافات, وليا قيمة اقتصادية لمعالـ باإلضافة إلى الدخؿ النقدي ويبمغ مميار دوالر  -6
 برة لمقناه مف الجنوب إلى الشماؿ سنويا, وقد ازدادت حركو البضائع بالقناة بسبب زيادة كميات المواد البترولية العا

 : ادلٕاَٙ ادلصؽٚح -(ج)
اإلسكندرية والسويس وبور سعيد وىذه الموانئ تتعامؿ مع صادرات مصر ووارداتيا   : ادلٕاَئ ادلصؽٚح أْى*

 .كما إنيا محطات لنقؿ الركاب واىـ ىذه الموانئ اإلسكندرية حيث اإلمكانيات واسعة 
بوابة قناة السويس وقد أصبح ميناء السويس ىاما باعتباره محطة فيما  :يُٛائٙ انكٕٚف ٔتٕؼقؼٛع* 

 لمصر عمى البحر األحمر حيث يخدـ السفر والتجارة خاصة انو يربط بيف مصر وموانئ السعودية .
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 ) الفوسفات واأللومونيوـ (  :يُٛاء قفاخح*
 )محطة الحجاج القديمة(  يُٛاء انمصري*
بيف مصر والدوؿ العربية ويخدـ الطريؽ البرى بيف سيناء  وىو يربط أحدث المواني المصرية :َٕٚثغيُٛاء *

 والقاىرة 
 .لتخفيؼ الضغط عف ميناء اإلسكندريةـ إنشاء توقد  :يُٛاء ظيٛاغ اجلعٚع*

  
 -انُمم اجلٕٖ :-4

  ؟دلصؽ يكاَح ؼائعِ فٗ يٛعاٌ انُمم اجلٕٖ   (:ذفكؽ مب)
 ية والعالـ الجديد والشرؽ األقصى وأفريقيا .بسبب موقعيا واعتداؿ مناخيا حيث ىناؾ رحالت بيف المدف األوروب*
  1985وتـ تطويره وتوسيعو وعمؿ مطار جديد عاـ  1965حدوث تطور كبير فى مطار القاىرة الجديد عاـ *
 ىناؾ مطارات أخرى مثؿ اإلسكندرية ومطروح والعريش وبور سعيد والمنيا والخارجة والغردقة واألقصر وأسواف. *

 : اخلاؼخٛح انرداؼج*
  : ٚاٌٛاهكاد اٌٖبكهادٚرًّْ * 

 : ْٕ انرداؼ٘ ادلٛؿاٌ*
ذا  والواردات الصادرات بيف  الفرؽ*  .  صحيح والعكس مصر صالح فى الميزاف كاف الصادرات قيمة زادت وا 
 نافسو حاليا لكف مصر صادرات مف% 91 كاف إذا الخارجية مصر تجارة فى رئيسيا دورا يمعب القطف ظؿ*

 ومواد كيمائية منتجات مصر تصدر كذلؾ ، واألرز والفاكية الخضراوات وكذلؾ المقدمة فى وأصبح البتروؿ
 .  أخرى

 .  أجنبية منافسة تواجو إذ قميمة الصناعية المواد تزاؿ ال *
 كالقمح أساسية خاـ مواد فيي مصر واردات أما ، المنظورة غير الصادرات مف مصر فى السياحة تعتبر *

 .  االستيالكية السمع و النقؿ ومعدات اليندسية والمعدات واآلالت الكيماويات لؾكذ الغذائية والمواد
 يشكؿ وأصبح األخيرة السنوات فى زاد لكنو صالحيا غير فى أصبح ثـ مصر صالح فى التجاري الميزاف كاف *

 .  المصري االقتصاد عمى كبيرا خطرا
انرداؼ٘ انرثاظل : 
 .  بريطانيا مع تجارتيا تنحصر ديااقتصا تتحرر أف قبؿ مصر كانت -1
 .  العربية والدوؿ والصيف واليند الشرقية الكتمة أقطار إلى تجارتيا تحوؿ بدأت مصر تحرر بعد -2
 قيمة مف% 35 فبمغت المصرية لمتجارة األوؿ العميؿ السوفيتي االتحاد خاصة أوربا شرؽ دوؿ كانت -3

 مف%  19و الواردات مف% 41 بػ تسيـ أوربا غرب دوؿ ثـ الصادرات قيمو مف% 51 مف وأكثر الواردات
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 فيي والصيف والياباف اليند أىميا اآلسيوية الدوؿ أما ، وألمانيا وايطاليا وبريطانيا فرنسا مقدمتيا وفى الصادرات
 .  الصادرات مف%  14 وتستورد الواردات مف% 11 
  بيف فالصادرات صرم مع إنتاجيا تشابو بسبب العربية الدوؿ مع التجارة تقؿ -4
 %.6 ،% 4 بيف والواردات% 9 ،% 7
 
 -:  انصاظؼاخ -(ا)

 - ايطاليا - البرتغاؿ - أسبانيا - فرنسا - بريطانيا) الصادرات مف% 41 المشتركة األوربية السوؽ دوؿ -1
 (. ألمانيا -لوكسنبرج - بمجيكا - ىولندا

 .المصري البتروؿ مف وارداتيا الرتفاع يابافال رأسيا وعمى%  15 االفرواسيوية الدوؿ إلى الصادرات -2
 %.9.2 السوفيتي واالتحاد أوربا شرؽ دوؿ -3
 .خاـ بتروؿ معظميا%  6.6 المتحدة الواليات إلى -4
 -:  انٕاؼظاخ -(ب)

 .  وفرنسا ألمانيا خاصة مصر تستورده ما جممة مف% 37 المشتركة األوربية السوؽ -1
 .  المصرية ارداتالو  مف% 16.2 المتحدة الواليات -2
 %.6.2أوروبا شرؽ ودوؿ( سابقا3 )  السوفيتي االتحاد نصيب -3
 .المصرية الواردات جممة مف 1.41 العربية الدوؿ نصيب -4

 .  المصرية الصادرات زيادة رغـ التجاري الميزاف فى عجز وىناؾ
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 (أٍئٍخ اٌفًٖ اٌَبثغ)

 

 : اوًّ اٌؼجبهاد الر١خ :( 1ً)
 بر ............... مف الصادرات غير المنظورة .تعت -1     
       الموانئ الرئيسية في مصر ميناء .....و .... وبور سعيد  والتي تستأثر       

 الصادرات والواردات المصرية . 4/5           
      % مف الصادرات والواردات  71ميناء ........... يستأثر ب   -3     

   نما ميناء ................... لو أىمية كبيرة في نقؿ الركاب المصرية بي        
 والبضائع إلي العراؽ والسعودية واالردف .            

  مف أنواع السياحة الموجودة في مصر السياحة .........و............. -4

 

 : اموو ادلٍٖٞؼ اخلغوايف ٌٍّفب١ُ٘ الر١خ : (2ً)
 

                .درات وقيمة الواردات  الفرؽ بيف قيمة الصا-1    
                           .ىي مف الصادرات غير المنظورة في مصر -2     
  .زيادة نسبة الواردات عف الصادرات بصورة كبيرة  - 3     
      
 : مب رفَو : 3(ً)
 
         أىمية خط سوميد ؟  - 1
 النقؿ المائي في مصر يواجة صعوبات ؟ – 2
      ميناء األسكندرية ميناء مصر األوؿ ؟ – 3
 أىمية ميناء السويس ؟ – 4
 دمياط الجديد ؟ –نويبع  –القصير  –أىمية موانئ سفاجا  – 5
 أىمية ميناء القاىرة الجوي ؟ – 6
 حققت مصر توازف نسبي في عالقاتيا التجارية منذ منتصؼ السبعينيات ؟ – 7
 الجيزة و نجع حمادى؟؟ الجانب الغربى لنير النيؿ فيما بيف مد خطوط السكؾ الحديدية عمى - 8
 زيادة الضغط عمي ميناء اإلسكندرية ؟-9 

 تركز الدولة حاليا عمي دعـ قطاع السياحة ؟ -11
 يفضؿ الألوربيوف زيارة مصر في الشتاء ؟ – 11
 أسباب جذب مصر لمسياح مف أنحاء العالـ ؟ – 12
 ىتزاز ؟دخؿ مصر مف السياحة عرضة لإل -13
 قمة التجارة الخارجية بيف مصر والدوؿ العربية ؟  – 14
 ؟تغير مكانة القطف ونزولة المرتبة الثانية فى الصادرات المصرية -15
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 اموو ِب رؼوفٗ ػٓ .....؟ : ( 4ً)

 

 الصادرات غير المنظورة ؟               - 1
 اليجرة الداخمية ؟  - 2
 الدولة لمنيوض بالسكؾ الحديدية وتطويرىا ؟ اذكر الجيود التي بذلتيا  - 3
 ما ىى جيود الدولة لمنيوض بالنقؿ النيرى ؟  -4
 ما المقصود بكؿ مف التجارة الخارجية ؟   -5
 ما ىى اىـ الصادرات والواردات المصرية  . -5

 
 :  ) ا١ٌَبؽخ ذلب أ١ّ٘زٙب ثبٌَٕجخ ٌاللزٖبك ادلٖوٞ ٚاٌلفً اٌمِٟٛ  ((5ً )
 : يف ٙٛء اٌؼجبهح 

 

 اذكر األتجاىات الرئيسية لتنمية النشاط السياحي في مصر ؟ 

 

 


