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  مـــــــعــــــــنــــاه  المفھوم
  موقع الدولة بالنسبة لدوائر العرض و خطوط الطول  موقع فلكى

 موقع دولة أو منطقة بالنسبة للقارات و البحار و المحیطات   موقع جغرافي
علم 

  الجیولوجیا
یعنى باللغة الیونانیة علم األرض ، و ھوالعلم  الذى یھتم بدراسة نشأة الكرة األرضیة و 
التطور الجیولوجي الذى مرت بھ ، و خصائص الصخور وأنواعھا و تاریخھا ، و ینقسم 

 لى فروع عدیدة  ،مثل علم الحفریات و علم الطبقات الصخریة وغیرھاإ
التعریة 
  النھریة

ت مجاریھا وتقوم بنقل روسبھا وترسیبھا في حتن الجاریة في األنھارم بھا المیاه تقو
 شكل سھل فیضي علي جانبي المجاري أو في شكل دلتا عند مصبھ.

التعریة 
  البحریة

 تتمثل في التعریة بفعل األمواج والتیارات الساحلیة.
  األخري.التي تعمل علي تشكیل السواحل وتكون الرؤوس والخلجان واألشكال الساحلیة 

التعریة بالمیاه 
  الجوفیة

الغزیرة تتسرب المیاه بعد سقوط األمطار تقوم بھا المیاه الجوفیة في مناطق الواحات.
  والشقوق وإذابة بعض الصخور. توسیع الفواصل تعمل المیاه المتسربة عوتدفق السیول.

التعریة بفعل 
  الریاح

حیث تنحت  المناطق الصحراویة بمصرتلعب الریاح دورا كعامل نحت ونقل وإرساب في 
  الكثبان الرملیة. نةكوم المنخفضات وتعمقھا و ترسبھا 

  

الفیضیة الخصبة التى تمتد على جانبي نھر النیل ، و یحدھا حافات عالیة من  األراضي  وادى النیل
  الشرق و الغرب و یمتد من جنوب مصر الى القاھرة .

  
  الدلتا

النھر بما یأتى بھ من حمولة ، تترسب فى میاة رواسب فیضیة تكونت عند مصب 
شاطئیة ضحلة ، تتطور الى أن تتحول الى سھل دلتاوى تخترقھ فروع للنھر لم یتبق 

  منھا سوى فرع رشید و فرع دمیاط .
  

أرض منخفضة تتمیز باألمالح نتیجة لقربھا من المیاه الجوفیة أو من البحر و تبدو رطبة   سبخات
  و تتحول الى  مسطحات ملحیة و تنمو بھا بعض النباتات . وتجف صیفا  شتاءا 

  

الفترة التى ینخفض فیھا منسوب میاة نھر النیل ، و تمتد من نھایة  فیضا نة  حتى بدایة   تحاریق
 الفیضان التالى ، و ذلك قبل التخزین الدائم ببحیرة السد العالى .

  
  بوغاز

المیاة بینھما إضافة الى  تبادل األحیاء فتحة تصل البحر بالبحیرة و تعمل على تبادل 
المائیة البحریة و ھى أما طبیعیة نتجت عن نحت األمواج أو أنھا كانت مصبات لفروع 

 نیلیة قدیمة أو من صنع اإلنسان  للحفاظ على استمرار المیاة بالبحیرات .
  

كثبان طولیة ضیقة ذات قمة حادة و جوانب منحدرة ، و عادة ما تمتد مع اتجاه الریاح   غرود
 السائدة ، و التى تسببت فى وجودھا و أكبر غرد أبو المحاریق 

  

  وصف حالة الجو من حرارة وضغط جوى و ریاح ومطر فى فترة زمنیة طویلة  مناخ
 المدي

  الیوميىالحرار
خالل الیوم  )الصغري(درجة الحرارة ) وأدنىالعظمي(درجة الحرارة أعلىھو الفرق بین 

  الواحد.
  ىالحرار ىالمد

  السنوي
شھور السنة حرارة ومتوسط درجة الحرارة  علىھو الفرق بین متوسط درجة الحرارة أل

  ما   ةة لمنطق شھور السن قلأل
  

الماء التى یمكن ان یتشبع بھا لى كمیة بخار إنسبة بخار الماء الموجود فى الھواء   رطوبة نسبیة
  الھواء تشبعا تاما عند نفس درجة الحرارة .

 .المختلفة المناخیة عنصرھا في تتشابھ األرض سطح من مساحة عن عبارة  اإلقلیم المناخي
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مناخ قارى  
  القاریة)(

مناخ المناطق الداخلیة البعیدة عن المسطحات المائیة ویتصف بالتفاوت الكبیر فى 
 و خالل فصول السنة .أدرجات الحرارة بین اللیل والنھار 

تغیرات 
  مناخیة

اختالل فى األحوال المناخیة المعتادة التى تمیز مكان ما على سطح األرض وتؤدى إلى 
  تأثیرات ع األنظمة الحیویة الطبیعیة

 النبات الذى ینمو دون تدخل االنسان لتفاعل عناصر المناخ المختلفة مع التربة .  نبات طبیعى
  

المحمیات 
  الطبیعیة

مساحة من األرض او المیاه الساحلیة أو الداخلیة تتمیز بما تضمھ من كائنات حیة نباتات 
  سیاحیة أو جمالیة.أو حیوانات أو أسماك أو ظواھر طبیعیة ذات قیمة ثقافیة أو علمیة أو 

التعداد 
  السكاني

عملیات جمع وحصر شامل للمعلومات المرتبطة بالسكان من حیث عددھم وتوزیعھم 
  واألوضاع االقتصادیة واالجتماعیة لھم في منطقة معینة وفي فترة زمنیة محددة.

اإلحصاءات 
  الحیویة

  

  تسجیالت الموالید والوفیات وحاالت الزواج والطالق وغیرھا

الزیادة 
  الطبیعیة

  

  یقصد بھا زیادة عدد السكان نتیجة ارتفاع معدالت الموالید وانخفاض معدالت الوفیات 
  

الھجرة 
  الداخلیة

ھي انتقال السكان من منطقة ألخري داخل حدود الدولة بھدف العمل أو اإلقامة أو 
  مثل ھجرة السكان من الریف إلي المدن. التعلیم.

الھجرة 
  الخارجیة

انتقال السكان من دولة إلي أخري بھدف العمل أو اإلقامة أو التعلیم مثل ھجرة ھي 
  المصریین إلي بعض الدول العربیة للعمل.

  

 قلة فرص العمل. * ھجرة الكفاءات العلمیة من مصر إلي الدول األوروبیة بسبب  ھجرة العقول
  دمھا لھم الدول األجنبیة ضعف اإلمكانات العلمیة * اإلغراءات المالیة والمعنویة التي تق*

  یقصد بھت قسیك السكان حسب النوع (إناث وذكور)  النوعي التركیب
التركیب 
  العمري

یھتم المخططون  من أھم المؤشرات السكانیة لمعرفة القدرة اإلنتاجیة والحیویة للمجتمع.
  بالتركیب العمري للسكان لبناء خططھم االقتصادیة واالجتماعیة في المستقبل. 

  

التركیب 
  االقتصادي

 ویقصد بھ تقسیم السكان حسب األنشطة االقتصادیة أو الحالة التعلیمیة.
  )% 30 (نسبة األمیة مرتفعة *       أكثر األنشطة انتشارا النشاط الزراعي.* 

  

ھي تجمعات عمرانیة في المدن الكبرى وحولھا غیر مخططة عمرانیا وتفتقر إلي   العشوائیات
  الخدمات الصحیة والمیاه النقیة والصرف الصحي والطرق وشروط السكن الصحي.. 

  ھي عدد المتعطلین القادرین علي العمل وال یستفاد منھم في إنتاج السلع أو الخدمات.  البطالة
بوابات تنشأ فى مجرى النھرى بھدف رفع مناسیب المیاه أمامھا لتصب حواجز مائیة لھا   قناطر

  فى الترع المتفرعة أمامھا
  وتعدین باطنى  ن األرض وھو نوعین تعدین سطحىاطعملیة استخراج المعادن من ب  تعدین

  تبادل السلع والخدمات بین المحافظات والمناطق المختلفة داخل الدولة  تجارة داخلیة
  نمط حدیث یعنى السیاحة إلى المناطق الطبیعیة لالستمتاع بھا دون المساس بعناصرھا  سیاحة بیئیة

  المساحة 
  المحصولیة

  

  جمالي مساحة المحاصیل في كل المواسم الزراعیة خالل السنةإ
السیاحة 
  الدینیة

 أقدم أنواع السیاحة في مصر  * بھا معالم سیاحیة دینیة یأتي إلیھ السائحون
  كاترین والمساجد القدیمة بالقاھرة ومدن مصر المختلفة مثل: دیر سانت

  نمط سیاحى حدیث یعنى السیاحة إلى مناطق مختلفة بھدف العالج مثل الواحات   سیاحة طبیة 
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  ؟زیادة االھتمام األمني بالحدود الشمالیة الشرقیة لمصر   - 1
لفلسطین و الذى لھ أثر فى إضفاء حساسیة إستراتیجیة و خطورة أمنیة بسبب االحتالل الصھیوني   -

  للحدود الشمالیة الشرقیة البریة .
  ؟زادت أھمیة موقع مصر بعد شق قناة السویس   - 2

اكتشاف واستخراج البترول و نقلھ من منطقة الخلیج العربى و   - بسبب : زیادة حركة التجارة العالمیة . 
  أوروبا و أمریكا الشمالیة عبر قناة السویس .جنوب شرق أسیا الى 

                                                                                                                             ؟عبر مختلف العصورأھمیة موقع مصر الجغرافى   - 3
  المتوسط و البحر األحمر جعلھا معبرا للطرق التجاریة منذ القدماألحمر ووقوع مصر على بحرین مھمین ـ 
اكتشاف منابع النیل و انتقال المؤثرات الحضاریة من دول  أدى إلىو قوع مصر فى شمال حوض النیل ـ 

  حوض البحر المتوسط و شبھ الجزیرة العربیة الى وسط أفریقیا عبر أراضى السودان .
  السالم  بفضل موقعھا فى شمال أفریقیا مساھمة مصر فى نشر اـ 
  م و التى أصبحت أھم طریق ملحى فى العالم . 1869شق قناة السویس و افتتاحھا للمالحة عام ـ 
  ؟تنوع الصخور فى األراضى المصریة   - 4
  الجیولوجیة التى مرت بھا . ة بسبب تنوع و تعدد التكوینات الجیولوجیة لألراضى المصریة عبر األزمن  -
 ؟ أھمیة الصخور االركیة - 5
توجد بھا بعض صخور و   تحتوي علي العدید من المعادن الفلزیة أھمھا (الحدي ـ الذھب ـ المنجنیز)ــ 

  البناء مثل الجرانیت والرخام
  ؟ األھمیة االقتصادیة لصخور الزمن الثاني - 6

و  تحتوي الصخور الطباشریة تحتوي صخور الرملي النوبي علي خزانات المیاه الجوفیة وخامات الحدید 
   علي خامات الفوسفات

  ؟أھمیة تكوینات الزمن الجیولوجى الثالث فى مصر   - 7
بسبب وجود مصاید البترول بھا ، و ذلك فى منطقة خلیج السویس و منطقة شمال الصحراء الغربیة كما   -

  األسمدنت و الجبس و غیرھا .تستخدم صخوره ، مثل صخور الحجر الجیرى فى أغراض البناء و صناعة 
  ؟ظھور الغطاءات البازلتیة فى  جبل قطرانى   - 8

  بسبب :  تعرض ھذه المناطق لحدوث اندفاعات و خروج  البازلت البركانى مصاحبا للحركات الصدعیة.
  ؟تشكیل السھل الفیضى على جانبى نھر النیل   - 9

ة لنھر النیل و التى قامت بنحت مجراھا ثم نقلت الرواسب التعریة النھریة التى قامت بھا المیاة الجاری بسبب
  و قامت بترسیبھا علي جانبي مجرى نھر النیل .

  ؟تكون دلتا نھر النیل   -  01
التعریة النھریة التى قامت بھا میاه نھر النیل و التى قامت بالنحت و النقل ثم ترسیب المفتتات عند بسبب 

  مصب النھر .
  ؟انتشار المیاه الجوفیة في الواحات بالصحراء الغربیة  -11

بسبب تسرب المیاه بین الصخور في أعقاب سقوط األمطار الغزیرة ووجود تكوینات الزمن الثانى صخور 
  الحجر الرملى النوبى التى تعد خزانات طبیعیة للمیاه

  ؟تكون المنخفضات الصحروایة في الصحراء الغربیة  -21
عوامل ھي الصدوع والشقوق وعملیات اإلذابة المائیة إلي جانب الریاح  التي قامت بحفر ھذه بسبب عدة 

  المنخفضات خالل الزمن الرابع .
  ؟الغربیة  انتشار الكثبان الرملیة والغطاءات الرملیة في الصحراء -31

  بسبب التعریة الھوائیة  التي نحتت ورسبت في الصحراء الغربیة 
  ؟منذ أوائل عصر البالیسوسین  یل بالمنابع الحبشیة ومنابع ھضبة البحیراتاتصال بھر الن -41
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  بسبب حدوث حركات أرضیة مھدت للروافد الحبشیة واالستوائیة االتجاه شماال والتصال بوادي النیل .
  ؟أھمیة المنابع الحبشیة بالنسبة لمصر  -51

  الخصب %  من میاھھ وأیضا بالطمى 84تمد نھر النیل في مصر بحوالي 
  ؟ضیق السھل الفیضي شرق النیل مقارنة بجانبھ الغربي  -61

بسبب اقتراب مجري النیل من حافات الھضبة شرقا مما أدي إلي تقطع السھل الفیضي وضیقھ واختفائھ في 
  بعض المناطق .

  ؟ تكوین منخفض الفیوم -17
التى توجد  ةالجیری ةالھضب تم حفره بواسطھ عوامل باطنیھ وعملیات النحت المائى والریاح فى صخور

  غرب النیل بمحافظھ بنى سویف
  ة ؟الشرقی على خط الساحل للصحراء ةالممتد ةالشعاب المرجانی ةھمیأ -18

  تعد من اھم عوامل الجذب السیاحى فى مصر لتعدد الوانھا واشكالھا وما یوجد بھا من كائنات بحریھ .
  أھمیة الكثبان الرملیة  فى شمال سیناء؟ -19
  د خزانات طبیعیة تحتفظ بمیاه األمطارتع

  و  اعتدال المناخ الساحلي  الشمالي لمصر ؟أ شمال ؟  30اعتدال مناخ مصر شمال دائرة عرض  -20
  بسبب وجود البحر المتوسط الذى یعمل على تلطیف درجة الحرارة صیفا وجعل الشتاء اكثر دفئا . -
  ضعف تاثیر البحر االحمر على مناخ مصر ؟ -12
  بسبب امتداد جبال البحر االحمر بمحاذاة الساحل من الشمال الى الجنوب . -
  الداخلیة ؟  اتساع المدى الحراري الیومي والفصلي فى الجھات -22
  بسبب بعدھا عن المؤثرات البحریة . -
  = انعدام أثر مظاھر السطح بالوادى والدلتا ؟ یختفي تأثیر التضاریس على مناخ مصر ؟ -32
فال یوجد تأثیر للتضاریس على درجة الحرارة  قلیلة االرتفاع   معظم االراضى المصریة سھلیة نال -

  باستثناء المناطق الجبلیة.
  مصر ؟ لى الداخلإتوغل الریاح  الشمالیة والشمالیة الغربیة  -42

  ـ بسبب عدم وجود مرتفعات على طول السواحل الشمالیة لمصر  
  ؟  شماال 25صیفا كلما اتجھنا جنوب دائرة عرض ارتفاع درجات الحرارة ـ 52
  بعدھا عن المؤثرات البحریة . -ار السرطان وتعامد الشمس علیھا . وقوعھا فى منطقة مد -بسبب  -
  انخفاض الرطوبة النسبیة فى مصر صیفا ؟ -62
  بسبب تعرض مصر للریاح الشمالیة التجاریة الجافة . -
  السنة مناخیا ؟یعد فصل الخریف افضل فصول  -72
  وعدم ھبوب ریاح الخماسین عدم وجود تطرف مناخى  -بسبب اعتدال درجات الحرارة .  -
  = المنیا أكثر جھات برودة أثناء لیل الشتاء؟انخفاض درجات الحرارة للمناطق الداخلیة لمصر شتاء ؟ -82

  المائیة .بعدھا عن المسطحات  - تعرضھا لھبوب ریاح باردة أثناء اللیل . -بسبب 
  شتاءا ؟ تعد كل من اإلسكندریة وشمال سیناء اكثر جھات الساحل الشمالي أمطارا   -29

  وموقعھا ع البحر المتوسط بسبب ھبوب الریاح الشمالیة الغربیة بصورة شبھ متعامدة على الساحل . - 
  انخفاض الرطوبة النسبیة فى المناطق الصحراویة معظم ایام العام ؟ -03
  بعد عن المسطحات المائیة.بسبب ال -
  ھبوب ریاح الخماسین على مصر ؟  -13
  بسبب مرور المنخفضات الجویة المتجھة من الغرب للشرق قادمة من الجھات الصحراویة الجنوبیة . -
  اآلثار السلبیة لریاح الخماسین ؟ -23
النھا تحمل كمیات ھائلة من االتربة والرمال وترتفع خاللھا درجات الحرارة ولذلك تؤدى الى أثار سلبیة  -

  على المزروعات وصحة اإلنسان . 
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  تعدد االقالیم المناخیة على ارض مصر ؟ -33
  تنوع مظاھر السطح . - شماال .   31 36شماال  22وقوع مصر فلكیا بین دائرتى عرض  -بسبب  -
  سقوط معظم األمطار شتاءا فى إقلیم شبھ البحر المتوسط ؟ -43
  بسبب ھبوب الریاح العكسیة الغربیة . -
  یعد اقلیم المرتفعات فى مصر اقلیم مناخي منفصل ؟ -53
  اختالف درجة الحرارة من منطقة ألخرى حسب االرتفاع . -
  بالمناطق الساحلیة المجاورة .درجات صیفا وشتاء مقارنة  10انخفاض الحرارة فیما الیقل عن  -
  سقوط بعض الثلوج على القمم الجبلیة . -األمطار شتاء وقلتھا فى الصیف .  سقوط -
  سقوط أمطار رعدیة فجائیة ینتج عنھا سیول فى فصلى الربیع والخریف . -
 سقوط أمطار غزیرة على جبل علبة فى اقصى جنوب شرق مصر . -
  مستقال ؟ والصحراء الغربیة إقلیما مناخیاال تعد الصحراء الشرقیة  -63
  بسبب ان األطراف الشمالیة فیھما تختلف عن األطراف الجنوبیة  -
  بصفة عامة فى العالم ؟ حدوث التغیرات المناخیة ؟ او االرتفاع التدریجي للحرارة -73
ى الغالف الجوى بسبب بسبب زیادة كمیة االنبعثات الحراریة والملوثات المتولدة عن عملیات االحتراق ف -

  األنشطة البشریة .
  ؟ مستقبال شمال مصر اكثر الجھات تاثرا بالتغیرات المناخیة -83
بسبب احتمال تعرضھا لخطر الغرق اذا حدث ارتفاع فى مستوى میاة البحر المتوسط بعد انصھار الجلید  -

  فى القطبین الشمالي والجنوبي .
  العدید من األودیة ؟ الواحات وفى بطوننمو النباتات الطبیعیة فى كل من  -39

بسبب وجود المیاة الباطنیة التى تجلب بواسطة اآلبار والعیون فى الواحات او وصول جذور النبات  -
   الطبیعي الى المیاه المتسربة تحت سطح األرض فى أعقاب سقوط األمطار

  تنوع النبات الطبیعي فى مرتفعات جنوب سیناء ؟ -04
  مدى توافر موارد المیاه . - االرتفاع   بسبب اختالف  -
  فقر النبات الطبیعي فى مصر بصفة عامة ؟ -14
  انتشار التربة الرملیة . - بسبب قلة المیاة .    -
  تعرض بعض الكائنات البریة فى مصر لخطر االنقراض ؟ -24
  الصید الجائر  -البیئات الطبیعیة  العمرانى عالزحف  -انتشار الجفاف  -بسبب صعوبة الظروف المناخیة   -
  إنشاء المحمیات الطبیعیة فى مصر ؟ -34
لحمایة الحیاة البریة النباتیة والحیوانیة المھددة باالنقراض والظواھر الجغرافیة النادرة كذلك حمایة ـ 

  التكوینات الجیولوجیة والحفریة القدیمة .
 ؟أسباب النمو السكانيـ  44 

  )الھجرة(الزیادة غیر الطبیعیة  -الزیادة الطبیعیة من خالل ارتفاع معدل الموالید وانخفاض الوفیات.  بسبب
 ؟ارتفاع معدالت الموالید في مصر -54

  ارتفاع مستوى الرعایة الصحیة. –ارتفاع نسبة الزواج المبكر.   بسبب:  
  ؟إلي القاھرة الكبرى الدلتا و محافظات الصعید  منھجرة السكان ؟ =القاھرة محافظة جاذبة للسكان -64

  ارتفاع مستوى المعیشة.        -     ارتفاع األجور. –     توافر فرص العمل. -بسبب
  تركز اإلدارة والحكم والمنشآت الترفیھیة والثقافیة. - توافر الخدمات الصحیة واالجتماعیة والتعلیمیة. –
 مناطق جذب سكاني.المناطق الزراعیة في مصر  -74
  بسبب انتشار الزراعة الكثیفة وحاجتھا إلي األیدي العاملة.ـ 
 حدوث المشكلة السكانیة في مصر. -84
  بسبب التزاید السكاني الكبیر الذي یفوق كل معدالت التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.ـ 
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  سكان المدن ؟ تزداد نسبة األمیة بین سكان الریف عن=   ؟ انتشار األمیة في مصر -94
  قلة الخدمات التعلیمیة. - بسبب: سیادة حرفة الزراعة وغیرھا من الحرف التي ال تحتاج تعلیم.ـ 
  استخدام األطفال كأید عاملة. -   ارتفاع تكلفة التعلیم. -الفقر وانخفاض مستوى المعیشة. -
  قلة الخدمات التعلیمیة. -  سیادة حرفة الزراعة وغیرھا من الحرف التي ال تحتاج تعلیم. -بسبب: ـ 
  لجوء عدد كبیر من األطفال للعمل في الحقول خاصة مع انخفاض مستوى المعیشة. -

  ؟ وجود البطالة في مصر -50
  التوسع الكمي في عدد الملتحقین في التعلیم غیر المنظم. -   ارتفاع معدالت النمو السكاني. -
  غبة في العمل الحكومي.عزوف عدد كبیر من الشباب عن العمل الحر والر -
  عودة أعداد كبیرة من المھاجرین للعمل بالخارج خاصة من لیبیا نتیجة األحداث األخیرة. -
  نقص الخبرات والمھارات التي یتطلبھا سوق العمل  -

 التوسیع في مجاالت التنمیة اإلقلیمیة لمناطق بعیدة عن التركز واالزدحام السكاني. -51
  توفیر فرص العمل والتقلیل من حجم البطالة. - السكان وتعمیر تلك المناطق.إعادة توزیع  - بھدف: 

  ادة الدخل وتحسین مستوى المعیشة.إضافة موارد اقتصادیة جدیدة لزی - 
  إنشاء المصارف؟ -52

  للتخلص من المیاه الزائدة عن حاجة األراضى الزراعیةـ 
  عدم كفایة إنتاج  القمح حاجة السكان فى مصر ؟ = استیراد مصر القمح من الخارج – 53

  سوء االستخدام  –ارتفاع مستوى المعیشة  –بسبب الزیادة السكانیة 
  تعانى الزراعة فى مصر من عدة مشكالت؟ -54

انتشار  –الزحف العمرانى ع االراضى  –العمالة الغیر مدربة  –التصحر  –بسبب تفتت الملكیة الزراعیة 
  انخفاض جودة التربة  –تجریف التربة  –االفات 

  انخفاض أعداد الثروة الحیوانیة فى مصر؟ -55
  استخدام الحیوانات للعمل فى الحقل مما یضعفھا  -بسبب نقص المساحة المزروعة  باألعالف (البرسیم) 

  القالعیة وجنون البقرأمراض الحمى انتشار  –ارتفاع أسعار األعالف 
  عدم استغالل مناجم الحدید بجبال البحر األحمر؟ -56

  تباعد المناجم  –بسبب وعورة السطح 
  تعانى الصناعة المصریة من عدة مشكالت؟ -57

نقص –صعوبة منافسة المنتج األجنبى  –ضعف السوق المحلى  –بسبب سیاسة األغراق التى تتبعھا الصین 
  استخدام أسالیب قدیمة فى التصنیع –العمالة الماھرة 

  تواجھ التجارة الخارجیة فى مصر عدة مشكالت؟ -58
  زیادة عدد السكان و زیادة متطلباتھم من السلع –بسبب عجز المیزان التجارى المصرى 

  قلة الموانئ المصریة رغم طول سواحلھا ؟ -59
  عدم صالحیة الكثیر من المناطق بالسواحل إلقامة الموانئ –نظرا لبعد السواحل عن الوادى والدلتا 

  ألن الورادات أكثر من الصادرات ج/     عجز المیزان التجارى لمصر ؟ -60
  ؟ = سیناء من المناطق الرئیسیة للسیاحة فى مصر ؟ األھمیة السیاحیة لسیناء -61

وجود آثار قدیمة مثل دیر سانت كاترین  –وجود الشعاب المرجانیة بشرم الشیخ  –وجود شواطئ رملیة 
  التنوع الطبیعى للبیئة –صالح الدین  وقلعة 

  تعد الصناعة سالح ذو حدین ؟ -62
  زیادة الدخل القومى –توافر المنتجات  –ألن لھا إیجایبات منھم توافر فرص العمل 

  األراضى الزراعیة إلقامة المصانعاقتطاع مساحة من  -تلوث میاه النیل  - ولھا سلیبات منھا تلوث الھواء 
  تؤثر التغیرات المناخیة على صحة اإلنسان ؟ -63

  حیت یسبب ارتفاع الحرارة انتشار أمراض سرطان الجلد كما یؤدى لتكاثر الحشرات التى تنقل األمراض
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√X   
    ( )                         فریقیا .أ% من جملة مساحة  3تبلغ مساحة مصر نحو  - 1
  ( )                        تمتد حدود مصر الشمالیة من رفح شرقا إلى السلوم غربا - 2
  )كم  210( الحدود قصرأ )X(                         تعتبر الحدود الشمالیة الشرقیة البریة اطول حدود مصر  - 3
  الثالث من صخور الزمن) X(                           تعد صخور الحجر الجیرى من الصخور االركیة القدیمة - 4
             ( )من اشكال السطح التى نتجت بفعل التعریة البحریة الخلجان والشروم  -5
  ( )تشكلت المنخفضات الصحراویة بفعل عوامل باطنیة وعوامل تعریة خارجیة  - 6
         ( )     تعد الریاح الشمالیة الغربیة السبب الرئیسى فى تكوین االشكال الرملیة . - 7
  2كمملیون  X( 2.9(                                      2ملیون كم 3,9تبلغ مساحة حوض النیل نحو  - 8
  الموسمیة الحبشیة )X(                       % من المیاه من المنابع االستوائیة .84یستمد نھر النیل  - 9

  ( )            نھریة فیضیة یتمیز منخفض الفیوم فى ان رواسب قاعھ رواسب  -10
  الصحراء الغربیة  )X(     تمتد الصحراء الشرقیة من وادى النیل شرقا حتى الحدود مع لیبیا غربا -11
  ) سطحھا صخرىX(                                                         رملى  ھضبة مارمریكاسطح  -12
)یعرف النطاق الھضبى فى الصحراء الشرقیة بھضبة المعازة الجیریة  فى شمال ثنیة قنا وھضبة العبابدة فى الجنوب   -13  )   

الصحراء الشرقیة  )X( م 2184جزاء الصحراء  الغربیة حیث یبلغ ارتفاعھ إیعد جبل الشایب اعلى  -14
  )(                      ستواء السطحألالوادى والدلتا یختفي تأثیر المرتفعات في  -15
  المنخفض ) الضغط X(   یتكون نطاق من الضغط المرتفع فوق الیابس المصري في فصل الصیف.  -16
  ) (                          افضل  فصول العام مناخیا في مصر.یعد فصل الخریف  -17
  ربیعالفى فصل ) X(مصر في فصل الخریف.  جنوبیة الحارة(الخماسین) عالالمحلیة ریاح التھب  -18
  الشتاء ) X(فوق البحر المتوسط.  شرقلل لغربنخفضات الجویة في فصل الربیع من امتتحرك ال -19
 ) (          من مدن إقلیم شبھ البحر المتوسط في مصر.تعد مدینة طنطا  -20
  المرتفعات )  X(                     من مدن االقلیم الصحراوي في مصر سانت كاترین. -21
 السھل الساحلي لخیلج السویس ) X(        تنتشر اشجار المانجروف علي طول الساحل الشمالي لمصر.  -22
 ) (          الغابھ المتحجرة بالمعادي. من المحمیات الجیولوجیھ محمیھ -23
 )   (                         تقع محمیة نبق علي ساحل خلیج العقبة بسیناء. -24
 ) (  من السكان.% 98.2یعیش في الوادي والدلتا ومنخفض الفیوم نحو  -25
 مورةد مساحات غیرمعولوج غیر حقیقي) X(                    الكثافة العامة مؤشر حقیقي لتوزیع السكان - 26
 )  (                        أدى سوء توزیع السكان إلى انتشار العشوائیات -27
 )   (  في مصر ضغطا علي الحكومة. عام 15تمثل فئة السكان تحت سن  -28
 ) (                                الزیادة السكانیة لیست مشكلة في حد ذاتھا -29
 ) (        شمال سیناء والساحل الشمالى لمصرتنتشر التربة الرملیة فى  -30
 األسمدة من الصناعة الكیماویة) X(            تشتمل صناعة الحراریات على صناعة األسمدة والزجاج -31
 ) ( تتركز زراعة قصب السكر فى جنوب مصر بینما البنجر فى شمال مصر -32
 ) (                          اء سفاجا میناء تجارى وتعدینىنیعتبر می -33
 ) (                من مقومات النشاط السیاحى الطبیعیة  تعد البیئة  -34
 )  نحو الشمال الغربىX(                   ینحدر قاع منخفض الفیوم نحو الجنوب الغربي -35
 المطر)  قلیل جدا لقلة X(          ساحل خلیج العقبة من المناطق الغنیة بالنبات الطبیعى -36
 ) (                             یتمیز توزیع السكان فى مصر بالتمركز -37
 ) (                                         الحد الجنوبى لمصر حدا فلكیا -38
 ) √( من المحافظات المنخفضة الكثافة السكانیة محافظتى كفر الشیخ والبحیرة    -39
 ) √(            نصف تجارة مصر الخارجیة تعامل مع أكثر منمیناء االسكندریة  ی -40
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  ) 31,22 - 25، 37  -35,27 -36,25(    تمتد مصر بین خطى طول .............. شرقا . - 1
  الشمالیة ) –الجنوبیة  – الشمالیة الشرقیة –( الغربیة .. أقصر حدود بریة لمصر .تعد الحدود ...... - 2
  ــ الفوسفات ــ المالبس ــ الفاكھة ) األجھزة الكھربائیة( كل مایلى من الصادرات المصریة عدا ...  - 3
  )ـ الجرانیتالحجر الرملى النوبى ـ تعد الصخور .........على خزانات المیاه  الجوفیة. ( الحجر الجیرى  - 4
  ) الرابع –الثالث  -الثانى   –% من سطح مصر .  ( االول  14ثار الزمن ............. فى آتظھر  - 5
  )میاه ال ـاالمواج  ـ الریاحـ  جاألمو( نشطت ......... كعامل من عوامل التعریة فى فترات الجفاف - 6
   )الغزال -السوباط –عطبرة  – كاجیرایعد نھر..... الذى یصب فى بحیرة فیكتوریا بدایة نھر النیل . (  - 7
  ادوارد)  -البرت  – تانا –یستمد النیل االزرق معظم میاھھ من بحیرة .......... ( فیكتوریا  - 8
  بحر الجبل ) -النیل االبیض  - السوباطنھر  –( نھر كاجیرا  وافد الحبشیة لنھر النیل .......من الر - 9

  سفاجا ) –جمصة  –الحكمة  - لبرلسیتمیز ساحل الدلتا بكثرة الرؤوس مثل رأس ............. ( ا – 10
  )فتحة الالھون ـالتجویف الجنوبى  ى ـالتجویف الشمال( عبرلى منخفض الفیوم إنھر النیل  هتصل میا -11
  الدلتا )ـ شبة جزیرة سیناء  ـ الصحراء الغربیة ـمصر. ( الصحراء الشرقیة  ةمساحتشغل .... ثلثى  -12
   ) طابا ـ  ورالطـ ساحل سیناء على  خلیج السویس مدینة  ( شرم الشیخ  التى تقع ع من المدن -13
  )لصحراوي ا –شبھ الصحراوي –تقع معظم مصر في النطاق المناخي ......( البحر المتوسط   -14
  األقصر )  –أسیوط  – المنیا –تعد مدینة أكثر مدن مصر تعرضا للتطرف المناخي ...( سوھاج  -15
  ) ـ شمال المنیا جنوب أسوان ـ شرق الدلتا ـجنوب سیناء  (أكثر المناطق حرارة صیفا تعد المنطقة الواقعة ......  -16
  الخریف)-الربیع  –الصیف  – الشتاءیعد فصل................فصل سقوط االمطار الرئیسي في مصر.( -17
  ـ الصین ) السوق األوروبیةـ أمریكا ـ عربیة  الأھم الدول التى تتعامل معھا مصر تجاریا الدول... ( -18
  اقلیم المرتفعات)  –اقلیم البحر المتوسط –اعتداال في درجة الحرارة.(االقلیم الصحراوي األكثر  یعد االقلیم......... - 19
  بني سویف) ـالفیوم  ـالسویس  ـ قنا(لیم الصحراوي في مصر مدینة....المدن التى تنتمى لالقمن  -20
  )جمیزال - شیحال –المانجروف  –لغرقد(اأھم النباتات الطبیعیة التى تنمو فى الوادى والدلتا ... من  -21
  )الغرقد ـالملوح  ـالسكران  ـ(الشیح لحیة التي ینمو بھا نبات ...... طول ساحل البحر االحمر السبخات الم تنتشر ع - 22
  )أبو ردیس ـ أبوسنان  ـ أبى الغرادیق ـ أبى ماضى.(من حقول الغاز الطبیعى فى شمال الدلتا حقل ... -23
  الدقھلیة ) -الفیوم  – اإلسكندریة –من المحافظات الجاذبة للسكان.(المنوفیة  تعد محافظة........ -24
 القاھرة) -األحمر البحر  – المنوفیة –من المحافظات الطاردة للسكان.(اإلسكندریة  تعد محافظة ..... -25
  أقل من المتوسط)  - المتوسط -الجامعي ـ (فوق الجامعي لتحقین بالتعلیم.. ..أعلى نسبة للسكان في مصر من الم - 26
 ـ الشمال الغربي ـ الجنوب الشرقي ـ الجنوب الغربي)  الشمالي الشرقيقارة أفریقیا ( تقع مصر في الركن ....... من - 27
 )المرتفعات (البحر المتوسط ـ الصحراوى ـ  ......نتمى مدینة سانت كاترین إلقلیم مناخت -28
 )السودانیحد مصر من الجنوب ...............(لیبیا ـ البحر األحمر ـ فلسطین ـ  -29
 ـ الغربیة) الشمالیة الشرقیةتعد حدود مصر ........ أكثر الحدود تعرضا للمخاطر األمنیة (الشمالیة ـ الجنوبیة ـ  - 30
  ـ التریاسي ـ البالیستوسین) المیوسینر ............ (األیوسین ـ صنشأ نھر النیل في مصر في ع -31
  )ـ التراث الحضاري الموقع الجغرافيمن أھم المقومات الطبیعیة الالزمة للسیاحة ...... (النقل ـ  -32
 )غربـ جنوب ـ شرق ـ (شمال  ترعة النوباریة في ...... الدلتا تجرى  -33
 ، أبو سنان ـ بدر الدین)  ابو الغرادیقـ أبو ماضي من حقول الغاز الطبیعي في شمال الدلتا ......... ( -34
 )فیران (العالقي ـ العریش ـ العقبة ـ المثلث الجبلى الجنوبى بسیناءھضبة العجمة عن یفصل وادي .... -35
 ) أبى قیرـ  العقبة ـ نعمة ـ  السویس.... ( سیناء ع خلیج  موازاة ساحلبمتد یسھل القاع  -36
 ـ المثلث الجبلي سیناء) النطاق الشمالي في سیناء(جبال البحر األحمر ـ  ....في أي المناطق التالیة تتوقع قیام الزراعة  - 37
 ـ المناخ) العمالة الزراعیة. (التربة ـ موارد المیاه ـ ...عدا ما یة المؤثرة في الزراعة من العوامل الطبیع  كل مما یلي - 38
 )نظام الريمن العوامل البشریة المؤثرة في الزراعة ....... (التربة ـ موارد المیاه ـ المناخ ـ  -39
  ـ القمح) الشعیرـ  األرزیعتبر ... محصول صیفي تتركز زراعتھ في شمال الدلتا (القطن ـ  -40
 ـ المالبس) اللحوممن أھم الواردات المصریة ........ (الفوسفات ـ الغاز الطبیعي ـ  -41
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  تكوینات الزمن الثانى  اكثر التكوینات الجیولوجیة فى مصر؟  - 1
  -% من جملة مساحة مصر وتظھر فى العدید من المناطق منھا:42حیث تمثل 

 الصحراء الغربیة فى : ھضبة الجلف الكبیر  -  ةفى ھضبة العبابد :الصحراء الشرقیة -
   جبل المغارة وفى  شبة جزیرة سیناء فى : مساحات كبیرة من ھضبتى العجمة والتیھ  -
  ترك الزمن الرابع اثاره بوضوح على سطح مصر بسبب حداثتھ ؟   - 2

  ھمھا : أ% من مساحة مصر و14حیث تكویناتھ على مساحھ تزید عن 
  حراء الشرقیة.صحراء الغربیة وشمال سیناء ومناطق من الصالالرواسب الرملیة ب -
  المرجانیة  بساحل البحر االحمر  الشواطئ -تالل الحجر الجیرى  بالساحل الشمالى ـ  رواسب طینیة بوادى النیل والدلتا  -
  ـ لعبت الصدوع دور كبیر فى تشكیل سطح مصر ؟ 3

  جبال البحر االحمر  والمثلث الجبلى  جنوب سیناء  حیث أدت لظھور البحر األحمر و
  العدید من القباب االلتوائیة  ؟وجود  - 4
  قبو البحریة فى الصحراء الغربیة  - قباب الحالل والمغارة فى سیناء   -
  =  للبحر المتوسط اثر واضح على مناخ مصر ؟فى مصر تأثیر كبیر على المناخ ؟سطحات المائیة  للم - 5

  لساحلیة كاألتى :حیث یؤثر موقع مصر بالنسبة للمسطحات المائیة على المناخ فى المناطق ا
  زیادة معدالت الرطوبة النسبیة . -  . سنوىالمدى الحراري الیومى وال یقلل -
  اعتدال درجات الحرارة وسقوط االمطار الشتویة فى المناطق الساحلیة الشمالیة . -
  یعد فصل الخریف افضل فصول السنة مناخیا ؟  - 6
  وعدم ھبوب ریاح الخماسین حیث یتمیز باعتدال درجات الحرارة وعدم وجود تطرف مناخى  -
  الشتاء والربیع ؟ المنخفضات الجویة لھا اثر كبیر فى مناخ مصر خالل فصلى - 7
  الشمالیة الغربیة التى تسقط األمطار الشتویة .العكسیة شتاء تسبب ھبوب الریاح فى الحیث  -

  تسبب ھبوب ریاح الخماسین . وفى الربیع
  ؟تؤثر التضاریس في توزیع السكان - 8

  یندر السكان في المناطق الجبلیة الوعرة. -یتركز السكان في مناطق السھول خاصة الفیضیة. - حیث: 
  ؟ تؤثر األنشطة االقتصادیة للسكان علي كثافة السكان وتوزیعھم - 9

  كثیرة.مالة مناطق جذب للسكان النتشار الزراعة الكثیفة التي تتطلب عالنیل  ضفاف تعد المناطق الزراعیة ع : حیث
  العاشر من رمضان  -تعد المدن الصناعیة الكبرى مناطق جذب للسكان مثل:*مدینة السادس من أكتوبرـ 
  البحر األحمر.ـ سفاجا ع  خلیج السویس رأس غارب عتعد المدن الصناعیة الكبرى مناطق جذب للسكان مثل:ـ 
 تعد المناطق السیاحیة علي شواطئ سیناء وساحل البحر األحمر والساحل الشمالي مناطق جاذبة للسكانـ 

  ؟لخطوط المواصالت العالمیة والمحلیة دورا كبیرا في توزیع السكان في مصر - 10
  حیث أثرت قناة السویس علي بعض المناطق التي لم یكن فیھا عمران ملحوظ من المناطق الجاذبة للسكان عالمیا:*

  القنطرة). -اإلسماعیلیة  –مدن قناة السویس (بورسعید مثل 
  لعبت دورا مھما في االستثمار االقتصادي لألراضي البكر أدى إلي جذب السكان بأعداد كبیرة. محلیا:* 
  ؟سیاسیة والعسكریة تأثیر في إعادة توزیع السكان في مصرلألوضاع ال - 11

م 1967قناة إلي مناطق أخرى داخل مصر عندما احتلت إسرائیل عام التم ھجرة أعداد كبیرة من سكان سیناء ومدن حیث 
  .1973عاد السكان إلي سیناء و مدن القناة وارتفعت بھا الكثافة السكانیة بعد ھزیمة إسرائیل عام سیناء  ـ 

  ؟سوء توزیع السكان في مصر - 21
  . %5 ) الوادي والدلتا ومنخفض الفیوم (% من السكان في مساحة محدودة من مصر  98.2یتركز نحو  حیث

  % من مساحة مصر.95% من السكان في المحافظات الصحراویة التي تزید عن  1.8یوجد  -
  ؟اختالف كثافة السكان تبعا الختالف جودة التربة في مصر - 13

  یتركز السكان في وسط وجنوب الدلتا لوجود التربة الخصبة. - حیث: 
  یقل السكان في األطراف الشمالیة واألطراف الشرقیة والغربیة للدلتا وذلك لفقر التربة. -

  ؟المشكلة السكانیة في مصر تنتج عدم التوازن بین عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة - 14
تتماشى مع معدالت الزیادة السكانیة وبصورة أخرى تعاني مصر من زیادة عدد السكان مع  حیث أن معدالت التنمیة ال

انخفاض معدالت النمو االقتصادي وعدم كفایة االستثمارات  المحلیة لتنمیة الموارد االقتصادیة وزیادة اإلنتاج لمواجھة 
  األعداد المتزایدة من السكان.
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 وقوع مصر فى الجزء الشمالى من حوض النیل ؟ - 1
  انتقال المؤثرات الحضاریة من دول حوض البحر المتوسط الى وسط افریقیا  - اكتشاف منابع النیل. -
  شق قناة السویس ؟ - 2
  ھمیة موقع مصر بشكل كبیر.أزادت  -   اصبحت اھم طریق مالحى فى العالم . -
  النوبیة للتصدع ؟تعرض الكتلھ العربیة  - 3
  انفصال مصر عن شبھ الجزیرة العربیة . -    تكوین اخدود البحر االحمر وجبال البحر االحمر . -
  التعریة البحریة فى مصر؟ - 4
   والشواطىء الرملیةرضیة والخلجان والشروم ذلك تشكیل السواحل المصریة وتكوین الرؤوس األ ترتب ع -
  التعریة بفعل الریاح فى مصر ؟ - 5
  بان الرملیة.ثتكوین الك -.لك حفر المنخفضات الصحراویة  ترتب على ذ -
  سیادة الجفاف فى الوقت الحاضر ؟ - 6
  حركة الكثبان الرملیة . أثر عذلك نشاط حركة الریاح  كعامل تعریة  فى المناطق الصحراویة  مما  ترتب ع -
  الموقع الفلكى لمصر من الناحیة المناخیة ؟ - 7
  األطراف الشمالیة فى إقلیم البحر المتوسط وقوع معظم مصر فى األقلیم الصحراوى الجاف وذلك  ترتب ع -
  ؟تعامد الشمس على مدار السرطان جنوب مصر  - 8
  ترتب على ذلك ارتفاع درجات الحرارة على معظم جھات مصر صیفا خاصة جنوب مصر . -
  وقوع مصر فى نطاق الصحراء الكبرى ؟ - 9
ترتفع درجات الحرارة ارتفاع كبیر فى المناطق الداخلیة فى  -ذلك سیادة المناخ القارى حیث : ترتب ع -

  تنخفض درجات الحرارة فى المناطق الداخلیة فى فصل الشتاء . -    فصلى الصیف والربیع .
  استواء السطح فى الجھات الشمالیة لمصر مناخیا ؟ -10

الى الداخل ووصول الریاح الشمالیة والشمالیة الغربیة داخل ترتب على ذلك توغل المؤثرات البحریة  - 
  ـ عدم وجود تأثیر للمرتفعات على الحرارة مصر وسقوط األمطار الشتویة.

  بمصر ؟ شتاء للشرق خالل فصل ال مرور المنخفضات الجویة فوق البحر المتوسط من الغرب -11
  .الغربیة والتى تسبب سقوط األمطار الشتویة الشمالیة العكسیة ترتب على ذلك ھبوب الریاح  -

  التغیرات المناخیة على صحة  اإلنسان ؟ -12
  انتشار بعض األمراض الخطیرة كالمالریا وسرطان الجلد باإلضافة الى ضربات الشمس . -
  زیادة معدالت تكاثر الحشرات الى  تنقل  العدید من األمراض . -
  طاقة ؟التغیرات المناخیة على مصادر ال -31
  زیادة الضغط على مصادر الطاقة فى تشغیل أجھزة التبرید فى المنازل والمؤسسات الصناعیة واإلنتاجیة . -
  نقص كمیة الطاقة المولدة من السد العالي . -
  زیادة األتربة مما یؤدى الى نقص العمر االفتراضي لألجھزة الكھربائیة وزیادة معدالت استھالكھا . -

  بالنسبة للیابس؟موقع مصر  -14
ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا كبیرا في المناطق الداخلیة نتیجة للموجات الحارة التي تأتي من النطاق الصحراوي خاصة ـ 

انخفاض درجات الحرارة بوضوح في المناطق الداخلیة نتیجة للموجات الباردة التي تخرج  ــ في فصلي الربیع والصیف.
   سنوىفي فصل الشتاء.اتساع المدي الحراري الیومي وال من النطاق الصحراوي خاصة

  إلي الجنوب بمحاذاة ساحل البحر؟ داد جبال البحر األحمر من الشمالامت - 15
  منع وصول تأثیرات البحر للمناطق الداخلیة .ـ 

  ؟ التغیرات المناخیة علي (المیاه العذبة والمالحة) - 16
  نقص كمیات المیاه خاصة في نھر النیل ـ انصھار الجلید في القطبین. –زیادة معدالت التبخر  –تؤدي إلي  ـ
  غرق مساحات واسعة من السواحل الشمالیة المصریة وارتفاع منسوب المیاه في البحار والمحیطات ـ 
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  ؟  السیاحة التغیرات المناخیة علي  - 17
 مما یؤدي إلي زیادة تلوث الھواء ویقلل من عدد السیاح ومدي زیارتھم. زیادة األتربة العالقة والرطوبةـ 
  شعاب المرجانیة أللوانھا الممیزةفقدان الـ اختفاء قطاعات من الشواطئ الرملیة خاصة علي طول الساحل الشمالي .ـ 

  ؟ الزراعة التغیرات المناخیة في  - 18
 تحتاج إلي درجات حرارة منخفضة.انخفاض في إنتاجیة بعض المحاصیل الشتویة التي ـ 
لمواجھة درجات  زیادة الحاجة لمزید من میاه الرىـ ارتفاع في إنتاجیة بعض المحاصیل الصیفیة.ـ 

  تبخر المیاه من التربة الزراعیة وزیادة معدالت التصحر.ـ   الحرارة المرتفعة
  ؟الھجرة الداخلیة  -19

 ارتفاع نسبة الذكور عن األناث بالمحافظات المستقبلة للھجرة.ـ  ارتفاع معدل النمو السكاني في المدن.ـ 
   نقص العمالة الزراعیة ـ ظھور العدید من المشكالت في المدن مثل االزدحام والعشوائیات.ـ 

  ؟المشكلة السكانیة  -20
 لجأت الدولة إلي استیراد المحاصیل الغذائیة.ـ  زیادة الطلب علي السلع االستھالكیة.ـ 
  عجز في الخدمات .ـ  اختالف المیزان التجاري لمصرـ  مصر من الدولة المستوردة للغذاء .أصبحت ـ 
 نقص نصیب الفرد في المیاه العذبة .ـ  زیادة دیونھا مما یشكل عبئا ثقیال علي النمو االقتصادي.ـ 

  الطبیعي ؟ھبوب الریاح الجافة الحارة فى فصل الربیع وأواخر الصیف فى مصر بالنسبة للنبات  - 21
 -إعاقة نموھا  ل حول جذوع النباتات مما یعمل عتراكم الرما - ذلك : جفاف النباتات الطبیعیة وسقوط البراعم . ترتب ع -

  نمو بھا النباتات الطبیعیة .ینقل بذور النبات الطبیعي وحبوب اللقاح لمساحات بعیدة مما ادى الى اتساع المناطق التى 
  ؟السن في مصرزیادة نسبة فئة صغار  -22

  یترتب علي ذلك زیادة نسبة اإلعالة وما تتطلبھ من متطلبات حیاتیة واجتماعیة وتعلیمیة.
   ؟ سوء توزیع السكان في مصر -32

تزاید العبء والضغط علي الخدمات في المدن وظھور مشكالت جدیدة تشمل تدھور  ترتب علي ذلك
  لزراعیة المحدودة وانتشار العشوائیاتالمرافق وتلوث البیئة وزحف المباني علي األراضي ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


  لم تشق قناة السویس فى مصر ؟ - 1
  لم تزید أھمیة مصر الدولیة ولم تصبح مصر من أھم المعابر الدولیة للتجارة الدولیة ـ 
  ؟لم یتاثر سطح مصر بحركات التصدع  - 2

  البحر األحمر وجبالھ ولم تنفصل مصر عن شبھ الجزیرة العربیة ولم یتصل النیل بمنابعھ االستوائیةرھظیلم ـ 
  لم یتاثر سطح مصر بحركات  االلتواء  - 3
  وقبو الواحات البحریةلم تظھر القباب المعروفة بالقباب السوریة مثل قباب الحالل والمغارة  -
  ؟لم یسود الجفاف فى الزمن الجیولوجى الرابع وحتى االن  - 4

  لم تظھر المخفضات الصحروایة بالصحراء الغربیة ولم تتكون الكثبان الرملیةج/ 
  المعدنیة ومصادر الطاقة ؟استطاعت مصر استغالل كل مواردھا  - 5

  حدوث تنمیة وتقدم اقتصاديـ زاد الدخل القومى لمصر ـ توفیر فرص عمل للسكان ـ 
  زادت الصادرات عن الواردات بمصر ؟ - 6

  أصبح المیزان التجارى فى صالح مصر و توافرت العمالت الصعبة بمصر وحدوث رخاء و رفاھیة بمصر
  شماال ؟ 45 – 30وقعت مصر بین دائرتى عرض  - 7

كل أنحاء مصر تتعرض ألمطار  –ـ یسود إقلیم البحر المتوسط مصر ـ یختفى األقلیم الصحراوى بمصر 
  شتویة ـ أصبحت مصر مروج خضراء تعم الخضرة كل أرجاءھا

  لم توجد جبال البحر األحمر؟ - 8
  تفى بھ إقلیم المرتفعاتـ وصلت مؤثرات البحر األحمر للوادى والدلتا ـ قل التطرف المناخى بالوادى ـ یخ
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  اآلتى : ح" قوة الدولة ترجع لمقومات طبیعیة وبشریة یجب استغاللھا "  فى ضوء ھذه العبارة وض
  جھود الدولة لزیادة إنتاج القمح؟   ماھى -٢ماھى خصائص ساحل الدلتا ؟             - ١
  أھم مشروعات الرى بالدلتا - ٣



 وجود الخلجان بھ مثل خلیج أبى قیرـ  و رشید الرؤوس بھ مثل رأس دمیاط والبرلسالتعرج ـ كثرة  - 1
زیادة المساحة المزروعة قمح ـ استنباط أصناف جدیدة تعطى إنتاج أكبر ـ استصالح أراض جدیدة ع   - 2

 ھوامش الدلتا والصحارى
 ترعة اإلسماعلیة شرق الدلتا ـ ترعة النوباریة غرب الدلتا  - 3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"تسقط  األمطار فى اإلعتدالین على مرتفعات سیناء والبحر األحمر و قد تتحول إلى سیول " فى ضوء 

  ذلك وضح
  ما اآلثار اإلیجابیة والسلبیة لألمطار فى تلك المناطق ؟ - 1
  أحوال مصر المناخیة فى فصل الصیف ؟ -3              ما العوامل المؤثرة فى مناخ مصر ؟ - 2



  ثم استخدامھا فى استصالح أراضى و زراعتھا بناء السدودباإلیجایبات:حجز المیاه واإلستفادة منھا  - 1
  تحمل الدولة نفقات إعادة األعمارالسلبیات : إتالف المحاصیل الزراعیة ـ تدمیر البیوت والمنشأت ـ 

  الجغرافي ـ مظاھر السطحالموقع الفلكى ـ الموقع  - 2
  نتیجة لتعامد الشمس ع مدار السرطان خاصة فى الجنوب ترتفع ع كل أنحاء مصرمن حیث الحرارة:  - 3

  ـ من حیث الریاح : تھب الریاح الشمالیة التجاریة التى تلطف درجات الحرارة
  ـ من حیث األمطار: ینعدم سقوط األمطار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  "التجارة الخارجیة تعكس المستوى االقتصادى للدولة وعالقاتھا  بالعالم الخارجى" فى ضوء ذلك وضح:

  مصر ؟فى  زراعــةفى ال ة ؤثرالعوامل المما  - 1
  ؟التحدیات التى تواجھ االقتصاد المصرى  - 2
  وضح كیفیة النھوض باالقتصاد المصرى ؟ - 3



  موارد المیاه ـ التربة ـ المناخ ) عوامل طبیعیة (*  - 1
  عمالة الزراعیة ـ السیاسات الحكومیة )العوامل بشریة ( نظام الرى ـ نظام الصرف ـ *     

ملیار  36تتمثل التحدیات فى : ـ انخفاض مستوى التقنیات فى كل المجاالت ـ الدیون خارجیة وصلت  - 2
 االقتصاد یھ  ـ عدم االستقرار السیاسى مما یؤثر سلبا عملیار جن 200دوالر والدیون الداخلیة والتى وصلت 

  ـ زیادة معدالت االستیراد مما یجعل المیزان التجارى فى غیر صالح مصر 
  ـ االستقرار السیاسى واألمنى ـ البحث عن موارد جدیدة   ـ التوسع فى استصالح األراضى الصحراویة 3

  ـ دعم السیاحة  وإزالة معوقاتھا ـ التعاون مع دول حوض النیل وتفعیل اتفاقیات تفسیم میاه النیل 
  ـ االھتمام بالعمالة المصریة بالخارج وحل مشكالتھم ـ االھتمام بالتعلیم خاصة الفنى و دعم البحث العلمى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تلتھم كل ثمار التنمیة "  فى ضوء العبارة السابقة وضح :  " تعانى مصر من مشكلة سكانیة حادة

  النتائج التى تترتب على المشكلة السكانیة ؟ - 2                           أبعاد المشكلة السكانیة ؟   - 1
  ؟ لحل المشكلة السكانیةالمقترحة سیناریوھات ماھى ال - 3
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أى ان معدالت التنمیة التتماشى مع معدالت  الخدمات المتاحةوالبعد األول : عدم التوازن  بین عدد السكان والموارد  - 1

  الزیادة السكان
  ـ البعد الثانى :سوء توزیع السكان مما أدى لزیادة العبء والضغط ع الخدمات فى المدن مما أدى لظھور تدھور المرافق

  التوزیع العمر للسكان حیث أن نسبة كبیرة من سكان مصر صغار السن مما أدى لزیادة معدل اإلعالةـ البعد الثالث: 
  ـ البعد الرابع: ارتفاع نسبة األمیة والبطالة والفقر

یترتب ع المشكلة السكانیة : ـ نقص الغذاء   ـ نقص نصیب الفرد فى المیاه العذبة  ـ المشكالت االجتماعیة (البطالة ،  - 2
  حام المدن وظھور العشوائیات ، األمیة ، الفقر ، اإلدمان )ازد

  سیناریوھات حل المشكلة السكانیة : - 3
  كالواحات وسیناء والساحل الشمالىأوال : التوسع فى مجاالت التنمیة اإلقلیمیة لمناطق بعیدة عن التركز و االزدحام السكانى 

  بزیادة اإلنتاج الزراعى  الرى واستصالح أراضى لسدة الفجوة الغذائیةثانیا: البحث عن مصادر جدیدة للمیاه وتحسین وسائل 
  ثالثا: تطویر التعلیم خاصة الفنى لتوفیر الكفاءات الالزمة لتطویر الصناعة

  رابعا : نحسین العالقات مع الدول خاصة العربیة والتى تضم المالیین من العاملین المصریین
  البشریة فى محو األمیة والتعلیم والصحةخامسا : اتباع برامج  فعالة للتنمیة 

  
>>><<<

  فى مصر  والحدود السیاسیة الجنوبیة  مقارنة بین الحدود السیاسیة الغربیة  
  الجنوبیةالحدود السیاسیة   الحدود السیاسیة الغربیة
شرقا  25حدود بریة فلكیة تتماشى مع خط طول 

باستثناء الجزء الشمالى متعرج من السلوم حتى 
  واحة سیوة تفصل بین مصر ولیبیا

 22حدود بریة فلكیة تتماشى مع دائرة عرض 
شماال تمتد من ساحل البحر األحمر شرقا حتى جبل 

  العوینات غربافصل مصر عن السودان
  

  ومناطق االنتشار بمصر مقارنة بین الزمن األركى و الزمن الثانى من حیث المساحة ،أھمیة  الصخور  
  الزمن الثانى  الزمن األركى  

  % من مساحة مصر42  % من مساحة مصر10  المساحة
صخوره تحتوى ع معادن فلزیة أھمھا الحدید أھمیة  الصخور  

البناء ،الذھب ،المنجنیز ـ كما تستخدم صخوره فى 
  مثل الجرانیت والرخام

تحتوى صخوره ع خزانات المیاه 
الجوفیة والبترول والفوسفات 

  والفحم
جبال البحر األحمر ـ جبل العوینات ـ المثلث الجبلى   مناطق االنتشار

  الجنوبى ـ الجندل األول بنھر النیل
  ـ ھضبتى الجلف الكبیر والعبابدة
  ـ ھضبتى العجمة والتیھ بسیناء

  ات البحریة والفرافرةالواحـ 
 مقارنة بین القمح والقطن من حیث : مناطق الزراعة ــ نسبة إلنتاج ــ األھمیة  

  
  

  القطن  القمح  
  مناطق

  الزراعة
  محصول شتوى یزرع فى كل أنحاء مصر 

  تعد (البحیرة والشرقیة والدقھلیة) األكبر فى اإلنتاج
  محصول صیفى یزرع فى كل المحافظات

  (الدقھلیة،البحیرة،الشرقیة،بنى سویف)خاصة 
  م 2013ألف طن فى  255بلغ اإلنتاج   م2013ملیون طن فى  9,5بلغ اإلنتاج   اإلنتاج

  
  األھمیة

  ـ محصول الغذاء الرئیسى فى مصر
  ـ یدخل فى الصناعات الغذائیة

ـ من أھم المحاصیل النقدیة التى أفادت 
  االقتصاد المصرى

  ـ یدخل فى صناعة الغزل والنسیج والزیوت 
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 من حیث: أماكن الزراعة ، موسم الزراعة و األھمیة االقتصادیة مقارنة بین قصب السكر والبنجر : 
  بنجر السكر  قصب السكر  

  الوجھ البحرى (كفر الشیخ،الدقھلیة)  (الصعید) الوجھ القبلى  مكان تركز الزراعة
  الشتاء  الصیف  موسم الزراعة

  المحصول الرئیسى إلنتاج السكر  األھمیة
  یدخل فى صناعة الورق والخشب

  یدخل فى صناعة السكر

 من حیث : األمتداد ـ الخصائص المناخیة ـ أھم المدن مقارنة بین اإلقالیم المناخیة فى مصر  

  
 المعادن ومصادرالطاقةـ  عىیالنبات الطبـ  أقسام التضاریس ـالمساحة  : یة من حیثقرشیة والبرغمقارنة بین الصحراء ال  

  یةقرشالصحراء ال  یةیرغالصحراء ال  
  

  % من مساحة مصر)22( 2ألف كم 224مساحتھا   %من مساحة مصر)68( 2ألف كم 681تھامساح  المساحة
  

  أقسام
  

  التضاریس

  ماریكا فى الشمال ھـ :  الھضاب @
  الوسطى فى الوسط ـ ھـ 
   الجنوبیة فى الجنوبـ ھـ 

النطاق الساحلى من غرب اإلسكندریة  @
  حتى السلوم (إقلیم مریوط)

رأس خلیج السویس  یمتد من  خط الساحل @
  ) جنوباحدربة  رأس   حتى 

  السھل الساحلى: یتمیز باألستواء والرمال @
  جبال البحر األحمر: أعالھا جبل الشایب @
النطاق الھضبى:المعازة شمال ثنیة قنا  @

  والعبابدة جنوبھا
  

  النبات 
  الطبیعى

فقیرة فى النبات الطبیعى لقلة المیاه وانتشار 
  التربة الرملیة 

ومن النباتات الطبیعیة أشجار التین 
  والزیتون والسنط والنخیل

  
تنمو ع السواحل نباتات الغرقد وشجیرات 

  المانجروف

  

  أھم
  المعادن 

  
  خرج من الواحات البحریةالحدید : یست

  من أبو طرطور: الفوسفات 
  

  مناجم جبال البحر األحمرالحدید من 
  الذھب من مناجم السكرى

  المنجنیز : جبل علبة
  رالفوسفات من سفاجا والقصی

  البترول
والغاز 
  الطبیعى

  البترول : حقول قارون وأبى الغردیق
الغاز الطبیعى : حقول أبى الغرادیق 

  وأبوسنان وبدر

  البترول : حقول غرب خلیج السویس
  كریم )(حقول :  بكر ،غارب ،عامر ، 

  

  المرتفعات  الصحراوى  شبھ الصحراوى  البحر المتوسط  اإلقلیم المناخ
  

  االمتداد
شرقا حتى السلوم یمتد من رفح 

ومن ساحل البحر المتوسط  غربا
  شماال حتى طنطا جنوبا

  

یمتد من جنوب إقلیم البحر 
  المتوسط حتى مدینة المنیا 

یمتد من المنیا  شماال 
حتى حدود مصر مع 

  السودان جنوبا

یشمل جبال البحر األحمر 
  وجبال جنوب سیناء

  
  صالخصائ
  

  المناخیة

  
  ـ أكثر أقالیم مصر اعتداال 
  ـ  أكثر أقالیم مصر مطرا 

  و رطوبة
ـ یقل المدى الحرارى الیومى 

  والسنوى
  

ـ أكثر حرارة صیفا وأشد 
برودة شتاء عن إقلیم البحر 

  المتوسط
ـ كمیات المطر تقل كلما اتجھنا 

  جنوبا
یزداد المدى الحرارى  كلما  ـ

  ااتجھنا جنوب

ـ أعلى أجزاء مصر 
  حرارة صیفا

ـ أشد جھات مصر  
  برودة شتاء

  ـ ندرة األمطار
ـ انخفاض الرطوبة 

  النسبیة

  
ـ تختلف الحرارة من مكان 

  ألخر تبعا لالرتفاع
  ـ یسقط مطر وثلوج شتاء 

ـ تسقط أمطار رعدیة تحدث 
  سیول فى الخریف والربیع

  دمیاط، رفح،العریش،بورسعید،  أھم المدن
   رشید،االسكندریة،مطروح،نطاط

  السلوم

القاھرة، السویس، بنى سویف 
  ،الفیوم ، الباویطى

،قنا  المینا ،أسیوط
  ،سوھاج،أسوان،
  القصیر ،الخارجة

  سانت كاترین  
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