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 % من مساحة أفریقیا٣، ونحو تقریبا ٢كم ملیون ١  المساحة

  الموقع
 الفلكى

و بین خطى  درجات عرضیة ١٠شماالً أى نحو  ٣١/ ٣٦و ٢٢تقع مصر بین دائرتى عرض 
 الطول. خًطا من خطوط ١٢شرًقا أى  ٣٧و ٢٥طول 

  الموقع
 الجغرافى

  تقع مصر فى الركن الشمالى الشرقى من قارة أفریقیا ویحدھا من الشمال البحر المتوسط، 
ومن الجنوب السودان، ومن الغرب لیبیا ومن الشرق األحمر، ومن الشمال الشرقى دولة 

 فلسطین.

  وحدود سیاسیة بحریة.یحد مصر حدود سیاسیة بریة وھى حدود اصطناعیة تمتد فى معظمھا فى نطاق صحراوى،  -
  

الحدودالشمالیة 
 (بحري طبیعي  )

  من شرق  رفح شرقاً حتى غرب السلوم غرباً  - ١
  لسیادة الدولة المصریة البحر المتوسط وھي تابعةالمیاه االقلیمیة داخل  ویمتد بموازاتھا - ٢

الحدود الجنوبیة: 
 بریة

  شماالً . ٢٢بین مصر والسودان مع دائرة عرض  - ١
تمتد من ً ساحل البحر األحمرشرقا. حتى جبل العوینات  عند التقاء  دائرة عرض  - ٢

 شرقا  ٢٥شماال مع خط طول ٢٢

  الحدود الغربیة:
 حدود بریة

شرًقا باستثناء  ٢٥تفصل بین مصر فى الشرق ولیبیا غرًبا ویتمشى معظمھا مع خط طول 
 قطاعھ الشمالى المتعرج والممتد من السلوم حتى منخفض سیوة.

  
  
  

  الحدود الشرقیة
 

  (  البحري )تمتد من ساحل البحر االحمر وخلیج العقبة الحد الشرقي    - ١
(  البرى )  (وھو أقصر حد بري لمصر ) ویمتد من رأس خلیج العقبة الحد الشرقي    - ٢
تمثل عبئا وواحد كم بنحو رفح ) حتى یصل إلى البحر المتوسط شرق مدینة طابا ( 

 ا لمصر نظرا لوجود العدو الصھیوني المحتل الراضي فلسطین إستراتیجیا وعسكری

  اھمیة موقع مصر الجغرافى:
  مصرالجغرافي( وضح أھمیة موقع مصر الجغرافي)  ؟س : ما ھو تحلیلك لموقع 

 أثر ذلك في تكوین شخصیتھا الجغرافیة وتوجیھ دورھا التاریخي والحضاري عبر العصور  

أثر ذلك في زیادة أھمیتھا كمعبر للطرق التجاریة منذ القدم  

 اكتشاف منابع النیل  
انتقال المؤثرات الحضاریة من دول حوض البحر المتوسط وشبة الجزیرة العربیة إلى وسط أفریقیا عبر السودان  

ر اإلسالم في شمال وغرب  أفریقیا ساھمت في نش  
  كانت معبرا للطرق التجاریة ما بین الشرق والغرب وكان لذلكاثره في زیاده  موارد مصر من خالل الرسوم  التي

  تفرض علي البضائع
  

  وخصوصا بعد افتتاح قناة السویس الجدیدة لتصل بین البحرین المتوسط واالحمر  واصبحت اھم طریق مالحى في العالم  -
  

  زیادة حركة التجارة العالمیة  
 اكتشاف واستخراج البترول ونقلة من مناطق تركزه في الخلیج العربي وجنوب شرق أسیا إلى أوروبا وأمریكا

  الشمالیة واختصار المسافة  فى الوقت والنفقات
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  ما العالقة بین : اھمیة موقع مصر الجغرافى والسالم الدولى  سؤال للمتمیزین * 
  تدریبات على الدرس

  السؤال األول: اختر اإلجابة الصحیحة:
 أفریقیا.(الشمال الشرقى / الشمال الغربى / الجنوبى الشرقى / الجنوب الغربى). من قارة تقع مصر فى الركن .... - ١
 (الشمالیة / الجنوبیة / الشرقیة / الغربیة)من حدود مصر .....رب شماالً فإنك بذلك تقت ١٨إذا كنت تقف عند دائرة عرض  - ٢
 شرقیة / الغربیة)أطول الحدود البریة لمصر ھى الحدود .......(الشمالیة / الجنوبیة / ال - ٣
 (الشمالیة / الجنوبیة / الشرقیة / الغربیة)ر الحدود تعرًضا للمخاطر األمنیة..... أكثحدود مصر ..........تعد  - ٤
 )٢٩ – ٢٨ – ٣٧ – ٢٦و .......... شرًقا تقریًبا. ( ٢٥تقع مصر بین خطى طول  - ٥
الشمالى الممتد من السلوم حتى ......  (منخفض تسیر حدود مصر الغربیة فى خط مستقیم بإستثناء قطاعھا  - ٦

 واحة الفرافرة / منخفض القطارة / منخفض واحة سیوة / منخفض واحة البحریة)
 السؤال الثانى: ضع كلمھ ( صح ) او ( خطا ) مع ذكر السبب فى الحالتین

  )         (                             % من مساحة الوطن العربى٧تبلغ مساحة مصر نحو  - ١
 )                   (                   خطوط من خطوط الطول ١٢درجة عرضیة، و  ١٠تقع مصر على نحو  - ٢
 تمتد حدود مصر الغربیة من رأس خلیج العقبة عند بئر طابا بإتجاه البحر المتوسط      (                  ) - ٣

 السؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على....؟
  م.١٨٦٩قناة السویس عام شق  - ١
 وقوع مصر فى الجزء الشمالى من حوض النیل. - ٢
 اكتشاف واستخراج البترول فى منطقة الخلیج العربى. - ٣

=========================================================== 
  
  
  
  
  

 والتطور األرضیة الكرة نشأة بدراسة یھتم الذي العلم یعنى اللغة الیونانیة علم االرض وھو
وتأریخھا وینقسم الى فروع عدیدة مثل علم الحفریات  وأنواعھا الصخور وخصائص بھ ، مرت الجیولوجى الذي

  وعلم الطبقات الصخریة وغیرھا

 النوبیة. بالكتلة العربیة یعرف قدیم قاري درع من جزء فوق المصریة األراضي تقع -
  العربیة. الجزیرة شبھ عن مصر األحمر ، وانفصلت البحر أخدود فتكون للتصدع تعرضت -
 ---لعوامل: الجیولوجیة والعصور األزمنة طوال مصر سطح تعرض -

      . باطنیة : أھمھا الصدوع واإللتواءات .خارجیة : مثل التعریة المائیة والتعریة بفعل الریاح 

 مناطق االنتشار التكوینات الصخریة المساحة العصور األزمنة

الھولوسین 
  العصر الحدیث 
 البالیستوسین

شواطئ  –رواسب طینیة  - % ١٤
 رواسب رملیة –مرجانیة 

الوادي والدلتا ومنخفض الفیوم  -
وساحل البحر األحمر والساحل 

الشمالى والصحراء الغربیة وشمال 
 سیناء

  
  البالیوسین -
  المیوسین  -
  األولیجوسین -

  األیوسین  -
 البالیوسین -

٣٣ %  
 

  
وتستخدم في أغراض البناء 
وصناعة األسمنت والجبس 

وتحتوي تكوینات  وغیرھا
على مصاید البترول  ا

  وتكوینات الجبس
 

الھضبة الوسطى بالصحراء  -
  ٠الغربیة

ھضبة مرمریكا ھضبة المعازة  -
مناطق متفرقة على طول سواحل 
البحر األحمر وخلیجي السویس 

 والعقبة.

  
  

  ھضبتي الجلف الكبیر والعبابدة. -حجر رملى نوبي وصخور  % ٤٢
منخفض الواحات البحریة وأجزاء  
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  الكریتاسي
  الجوراسي
  التریاسي

 

طباشیریة تحتوي 
على خزانات 

  المیاه الجوفیة وخامات الحدید.
على تحتوي 

  خامات الفوسفات.
رواسب توجد في 

 الفحم.

  من منخفض الفرافرة.
مساحات كبیرة من ھضبتي العجمة 

والتیھ في وسط سیناء وجبل 
 المغارة في شمال سیناء.

 –البرمى 
 - الكربونى
 –الدیفونى 
 –السلیورى 

 -االردوفیشى 
 الكامبرى

١ %   
  

 الحجر الرملى

وادي عربھ شمال الصحراء  -
الشرقیة وسط وغرب سیناء حول 

 جبل العوینات

 -النایس - البازلت -الجرانیت % ١٠ 
الشست ویدخل في البناء 

كالجرانیت والرخام ویحتوي 
 على الحدید والذھب والمنجنیز

جبال البحر األحمر وجبل العوینات 
والمثلث الجبلى جنوب سیناء 
 وخانق كالبشة والجندل األول

  العوامل الباطنیة

  .المختلفة للتصدع الجیولوجیة العصور خالل مصر من كثیرة مناطق تأثرت    - ١

 -مصر : لھا تعرضت التي الصدوع أھم
  األحمر  وسیناء البحر مكونة في  حدثت التي الصدوع تلك ومن اھم أرضیة حركات عن الصدوع نتجت

 التي المناطق ، ومن للحركات الصدعیة مصاحًبا البركاني للبازلت وخروج اندفاعات حدثت - ٢

 .الفیوم شمال البازلت جبل قطراني وطفوح البركانیة للتداخالت تعرضت

 الطبق�ات ف�ي خفیف�ة إل�ى الت�واءات أدت الش�رقي ، الش�مال م�ن قادم�ة جانبی�ة ض�غط حرك�ات حدثت - ٣

 .الواحات البحریة إلي منخفض تحول الذي البحریة مثل قبو  قباب شكل في لتظھر الرسوبیة

  .واإلرساب والنقل النحت عملیات - التعریة :

 

 ش�كل ف�ي رواسبھا وترسیبھا بنقل وتقوم مجاریھا تنحت األنھار حیث في الجاریة المیاه بھا تقوم  النھریة : التعریة
  مصبھ  عند دلتا شكل في أو المجاري جانبي على فیضى سھل

والش�واطى  تش�كیل الس�واحل عل�ى تعم�ل والت�ي الساحلیة والتیارات األمواج بفعل التعریة في تتمثل-:البحریة  التعریة
  والشروم والجروف الساحلیة والشؤاطى الرملیة والخلجان الرؤوس ومن اھم االشكال تكون

 والش�روم والخلج�ان رأس بن�اس  ---مث�ل: األرض�یة ال�رؤوس-األم�واج : ع�ن الناتج�ة الس�احلیة األش�كال أھ�م 
 . الرملیة والشواطئ الساحلیة والجروف

ف��ى الماض��ى م��ن امط��ار اخرھ��ا ف��ي عص��ر  بس��بب م��ا ش��ھدتھ االراض��ى المص��ریة التعری��ة بفع��ل المی��اة الجوفی��ة :
 الفواص�ل توس�یع عل�ى المتس�ربة وقی�ام المی�اه، ف�ي ب�اطن االرض می�اه األمط�ار تس�رب البلیستوس�ین مم�ا ادى ال�ى 

 .تكوین العدید من الكھوفوادى ذلك الى الصخور بعض والشقوق وإذابة

 الجفاف فترات الریاح في نشطت بمصرو الصحراویة المناطق وإرساب في ونقل نحت كعامل دورھا تلعب الریاح -
  الرابع في الزمن

 وعملی�ات والش�قوق الص�دوع وس�اعدت الغربی�ة ، بالص�حراء الص�حراویة المنخفض�ات حف�ر -:نش�اطھا ع�ن ون�تج -
  .والخارجة القطارة منخفضي وضوًحا وأكثرھا الصحراویة المنخفضات ھذه حفر في المائیة الریاح اإلذابة

  .الشرقیة سیناء والصحراء وشمال الغربیة الصحراء في الرملیة والكثبان الغطاءات تكون -
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 اسئلة الدرس الثانى
  ) ضع عالمة (صح) او (خطا ) مع ذكر السبب فى الحالتین :١
  الشرقیة بالصحراء األحمر البحر وجبال سیناء جزیرة شبھ جنوب القدیمة األركیة الصخور توجد - ١
مصر  (          )                                                          في مساحة الجیولوجیة التكوینات أكبر األول الزمن تكوینات تعد -٢
 الفیوم           (          )  شمال قطراني جبل البازلت وطفوح البركانیة للتداخالت تعرضت التي المناطق من -٤
 (      ) والدلتاوات الرملیة والشواطئ الفیضیة السھول النھریة التعریة بفعل نتجت التي السطح أشكال من - ٥
  (             )      خارجیة               تعریة وعوامل باطنیة عوامل بفعل الصحراویة المنخفضات تشكلت - ٦
                                                                                   (                     )القدیمة      األركیة الصخور من الجیري الحجر صخور تعد - ٧
 ) بم تفسر:٢
                                                                                            .المصریة األراضي في الصخور تنوع -١
  .الغربیة الصحراء جنوب في الجوفیة المیاه انتشار -٢
 .مصر في انتشاًرا الصخور أكثر من الجیري الحجر یعد -٤   .الغربیة الصحراء في الصحراویة المنخفضات تكون -٣
 .األحمر البحر جبال تكون - ٦               .زعبل أبو ومنطقة قطراني جبل في البازلتیة الغطاءات ظھور - ٥
 .واألحمر المتوسط البحرین على الساحلیة األشكال تعدد -٨    .النیل نھر مجرى جانبي على الفیضي السھل تشكیل - ٧
  تنوع الثروات المعدنیة في مصر  - ٩
 :على المترتبة النتائج ) ما٣
 .للتصدع مصر من كثیرة مناطق من عدید تعرض -٢               .مصر أرض على الجیولوجیة التكوینات تنوع - ١
 .وإرساب نحت بعملیات األمواج قیام -٤               .اإلرساب بعملیات األنھار في الجاریة المیاه قیام - ٣
 .الجفاف فترات في الریاح نشاط - ٥
  :اآلتیة التضاریسیة األشكال تكوین أسباب فسر )٤
  دلتا نھر النیل -٢                    .النیل نھر مجرى جانبي على الفیضي السھل - ١
  

===============================================================  
  
  
  

   

  یسیة ما یلى:تتضمن دراسة وادى النیل ودلتاه ومنخفض الفیوم فى مصر كوحدة تضار
  منخفض الفیوم. - ٤      دلتا النیل. - ٣  وادى النیل.    - ٢  نھر النیل.    - ١

ممتًدا من مناطق غزیرة من  كم ٦٦٧٠یعد نھر النیل من أطول أنھار العالم حیث یبلغ طولھ من الجنوب إلى الشمال 
 الحبشة إلى أن یصل الى مصبة في البحر المتوسط بمصر . المنابع االستوائیة وھضبة منابعھ العلیا فى

من مساحة  %١٠، أى نحو ٢ملیون كم ٢٫٩نیل وروافده داخل حوض النیل الذى تبلغ مساحتھ نحو ویمتد نھر ال
  أفریقیا.

المنابع 
 االستوائیة

تضم عدید من البحیرات( فیكتوریا وإدوارد وألبرت) ویمثل نھر كاجیرا بدایة نھر النیل ویصب 
 في فیكتوریا.

مجموعة و ( بحر الجبل ؛ بحر الزراف ؛ بحر الغزال ؛ بحر العرب ) -ویجرى فیھ روافد مثل : أعالى النیل
 السوباط والنیل االبیض

وتنبع منھا معظم روافد السوباط باإلضافة إلى العطبرة والنیل األزرق الذى یستمد معظم میاھھ  المنابع الحبشة
 من بحیرة تانافى دول أثیوبیا

النیل وادى 
 األدنى

یجرى فیھ نھر النیل فى شمال السودان ومصر دون أن یلتقى بأى رافد، ویصب في البحر 
  المتوسط
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  %من المنابع االستوائیة .١٦ھضبة الحبشة بینما یأتي % من میاه النھر من روافده القادمة من ٨٤یأتي  - ١
یجري نھر النیل في مصر دون أن یتلقى أیة میاه تذكر باستثناء السیول التي قد تصل إلیھ عبر األودیة القادمة من  - ٢

  الصحراء الشرقیة .
تبعا لكمیات األمطار  وإن اختلفت من سنة ألخرى ٣ملیار م ٥٥‚٥یبلغ نصیب مصر السنوي من إیراد نھر النیل  - ٣

 الساقطة عند المنابع وتأتى معظم المیاه أثناء الفیضان والنسبة الباقیة خالل باقى السنة .

بالزمن الثالث، حیث بدأ بشق مجراه فوق األراضى المصریة، وكانت منابعھ  عصر المیوسینأواخر نشأ نھر النیل  -
 فى ذلك الوقت تقتصر على جبال البحر األحمر فى مصر.

نتیجة لحركات أرضیة مھدت للروافد  البالیستوسین أوائلاتصل بالمنابع الحبشیة، ومنابع ھضبة البحیرات فى  -
 الحبشیة واالستوائیة لالتجاه شماالً واالتصال بوادى النیل فى مصر.

 

ریانھ شماالً متخًذا اتجاھات متعددة حتى مصبھ فى البحر المتوسط لمسافة یمتد من نقطة الحدود مع السودان فى ج -
 كم. ١٥٣٧

:-  

  تكثر الجزر بمجرى نھر النیل، -یتمیز مجراه بتعرجھ في ثنیات و تعد ثنیة قنا أكبر ثنیة بمجرى النھر  -
یظھر في قطاعھ الجنوبي ما یعرف بالجندل األول بأسوان الذى یتكون من صخور ناریة صلبة ونتج عن حركات  -

 تصدع 
:-مجموعة من الصخور الناریة الصلبة تعترض مجرى النھر  

  

یل ویحدھا حاف�ات عالی�ة م�ن الش�رق والغ�رب ویمت�د م�ن األراضي الفیضیة الخصبة التي تمتد علي جانبي نھر الن
 . جنوب مصر إلى القاھرة

 .٢ألف كم ١٣تبلغ مساحتھا الوادى نحو :  مساحتھ
  

  یتكون من رواسب طمییة رسبھا نھر النیل على جانبیھ. - ١
یختلف اتساعھ من قطاع إلى آخر، فیضیق بشكل عام فى الجنوب ویتسع فى الشمال ویصل أقصى اتساع لھ فى  - ٢

 كم). ٣لھ عند خانق السلسلة شمال كوم أمبو  (أقل من كم وأقل اتساع  ٢٥محافظة بنى سویف  
یزداد اتساعھ غرب نھر النیل مقارنة بجانبھ الشرقى، خاصة فى القطاع الممتد من نجع حمادى إلى القاھرة  - ٣

مما أدى إلى تقطع السھل الفیضى وضیقھ واختفائھ حافات الھضبة شرًقا بسبب یرجع ذلك القتراب مجرى النیل من 
  للقراءة فقط .المواضعفى بعض 

 یتمیز بإنبساطھ وانحداره الخفیف. - ٤

حمول�ة وتترس�ب ف�ي می�اه ش�اطئیة ض�حلة  عبارة عن رواسب فیضیة تكونت عند مصب النھر بم�ا ی�أتي ب�ھ م�ن
 تتطور إلي أن تتحول إلي سھل دلتاوى تخترقھ فروع للنھر لم یتبق منھا سوى فرع رشید وفرع دمیاط .

تبدو فى شكل ھندسى أقرب إلى مثلث، تقع قمتھ عند نقطة التفرع شمال غرب القاھرة (قرب القناطر : 

  الخیریة )وتمتد قاعدتھ على طول ساحل البحر المتوسط من سھل الطینة شرًقا حتى اإلسكندریة غرًبا.

  لوادى.أو نحو ضعف مساحة ا ٢ألف كم ٢٢تزید مساحتھا على 

  یتمیز سطحھا بإستوائھ بشكل عام، خاصة فى الشمال. - ١
  تنحدر انحداًرا خفیًفا من الجنوب إلى الشمال  - ٢
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البحیرات  –الساحل الدلتاوى  –ظھور السالحف  –تتمیز بعدة ظواھر جغرافیة أھمھا، فرًعا (دمیاط ورشید  -
  الساحلیة).

  فرعا دمیاط ورشید: -أ
  القناطر الخیریة شمال غرب القاھرة.یتفرع نھر النیل إلى فرعیھ دمیاط ورشید عند  -

    كم وھو أعلي منسوباٌ من فرع رشید بنحو مترین ٢٤٥: یبلغ طولة فرع دمیاط
  من دمیاط  كم اكثر اتساعا ٢٣٩طولھ  فرع رشید :

  وھو ساحل رملى منخفض یمتد من شرق بورسعید حتى غرب اإلسكندریة، ب 

  ممیزات ساحل الدلتا:
  كثرة الرؤوس بھ مثل رأس دمیاط ورأس البرلس ورأس رشید . -٢تعرجھ الواضح.                            - ١
 وجود الخلجان بھ مثل خلیج أبو قیر.    - ٢

  تمتد من الشرق إلى الغرب  -تقع شمال الدلتا                                              بحیرات ضحلة -
  مریوط  –ادكو  –البرلس  –وھى : المنزلة  -

  وتتصل بالبحر المتوسط بفتحات تسمى البواغیزمثل :اشتوم الجمیل الذى یصل بحیرة المنزلة بالبحر المتوسط   
:- فتحة تصل البحر بالبحیرة وتعمل على تبادل المیاه بینھما وھى تكون طبیعیة أو صناعیة 

  

  

 وتحیط بھ حافة متصلة. ٢كم ١٧٠٠بلغ مساحتھ   مساحتھ:
  حفر بواسطة العوامل الباطنیة والنحت المائى والریاح فى صخور الھضبة الجیریة.  تكونھ:
  إلى الغرب من نھر النیل غرب محافظة بنى سویف.   موقعھ:

  



 ینحدر قاع المنخفض باتجاه الشمال
الغربي حیث توجد اخفض منطقة تشغلھا 

  بحیرة قارون 
 یفصل المنخفض عن وادى النیل ھضبة

جیریة تقطعھا فتحة الالھون التي یمتد 
یتمیز عن باقي  -:فیھا بحر یوسف لذلك 

المنخفضات الصحراویة في أن رواسب 
بحر قاعھ نھریة نقلھا النیل الیھ عبر 

    یوسف
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  تبدو فى شكلھا أقرب إلى المستطیل.:   الشكل
  حدود مصر مع السودان جنوًبا،ومن وادى النیل تمتد من البحر المتوسط شماالً،حتى  االمتداد:

  شرًقا حتى خط الحدود مع لیبیا فى الغرب. 
  % من ٦٨أو نحو  ٢ألف كم  ٦٨١    :لمساحةا

  جملة مساحة مصر.
  

  
  

  الھضبة الجنوبیة -
 

  -تشغل ثلث مساحة الصحراء الغربیة و یحدھا:
  الحافة الشمالیة لمنخفضي الداخلة والخارجة - شماال: -خط الحدود مع السودان-جنوبا: -
  وادى النیل-شرقا : -لیبیا -غربا: -
 االجزاء الغربیة  بھضبة الجلف الكبیرالتى یوجد في جنوبھا جبل العویناتوتعرف  -

  
  

  الھضبة الوسطى
 

تمتد وسط الصحراء الغربیة ما بین ھضبة مارمریكا فى الشمال والھضبة الجنوبیة فى  - 
 الجنوب یحدھا غرًبا خط الحدود المصریة اللیبیة.

 تطل على وادى النیل بحافات منحدرة ومتقطعة -
{ استنتج من خریطة تضاریس الصحراء الغربیة اھم الظواھر التضاریسیة بالھضبة 

 الوسطى} 
مارمریكا فى  ھضبة

 الشمال
سطحھا صخرى خال تقریًبا من الرواسب الرملیة، یحدھا شماالً السھل الساحلى، وتطل 

 وة.على البحر مباشرة فى بعض المواضع مثل السلوم یحدھا جنوًبا منخفضى القطارة وسی
  
  

 النطاق الساحلى

تنتھى الصحراء الغربیة شماالً بنطاق ساحلى یمتد من غرب األسكندریة حتى  ھضبة 
  ) .( السلوم

  ظھور رؤوس أرضیةوالخلجان (علم الروم، ورأس الضبعة، ورأس الحكمة) - ١
  امتداد شواطئ رملیة - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تضاریس الصحراء الغربیة
 

\\  
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  % من جملة مساحة مصر.٢٢أو نحو  ٢ألف كم  ٢٢٤المساحة:    

  تنقسم إلى أربعة أقسام تضاریسیة یمكن ترتیبھا من الشرق إلى الغرب كما یلى: -
  
خط 

 الساحل

  كم.١٠٠٠یمتد من رأس خلیج السویس حتى رأس حدربة جنوًبا لمسافة تزید على 
 ویتمیز باالستقامة واالتجاه بشكل عام من الشمال الغربى نحو الجنوب الشرقى

 ویتمیز بوجود الرؤوس االرضیة والخلجان والشروم والشعاب المرجانیة 
السھل 
 الساحلى

  اراضى  شبة مستویة السطح تقع بین خط الساحل شرقا وجبال البحر األحمر غربا  
 تتمیز باستواء سطحھا بشكل عام مع بروز بعض التالل المرتفعة یغطیھ رواسب رملیة 

جبال 
البحر 
  األحمر

 

تمتد بشكل عام إلى الجنوب الشرقي في السودان وأرتیریا  
 م ٢١٨٤الجبلیة في الصحراء الشرقیة ویبلغ طولھ حوالى اعلى القمم  جبال الشایبیعد  
  
:تنحدر الجبال بشدة نحو السھل الساحلي وتمتد على جوانبھا-  
أودیة علم  الشرقیةأودیة عدیدة نحو البحر األحمر وتتمیز بقصر مجاریھا وشدة انحدارھا ومنھا  -  

  والجمال
  وادى األسیوطيالغربیة وتكون أقل انحدارا واكثر طوال وتمتد باتجاه وادى النیل ومنھا  -  
یمكن حجز میاه السیول واالستفادة منھا عن طریق بناء السدود 

النطاق 
 الھضبى

  یمتد إلى الغرب من جبال البحر األحمر 
 : یعرف ب-   ھضبة المعازة الجیریة شمال ثنیة قنا .ھضبة العبابدة الرملیة جنوبا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 یةقتضاریس الصحراء الشر

   ٢ألف كم ٦١تبلغ مساحة شبة جزیرة سیناء أكثر من  المساحة:
  تنقسم إلى ثالث وحدات تضاریسیة كبرى وھى:

  أقسام ھى: ینقسم إلى النطاق الشمالى فى شبھ جزیرة سیناء إلى ثالث
  ینقسم إلى ثالثة أقسام -
   یمتدمن رفح شرقا حتى شرق التفریعة غربا -السھل الساحلي الشمالي : -أ
  

   - یتمیز ب : -
 انخفاضھ وقلة انحداره  
 انتشار السبخات والمستنقعات  
روجود الكثبان الرملیة التي تعد خزان لمیاه األمطا  
 بشكل عرضي البردویلامتداد بحیرة 
  مثل جبل الحالل والمغارة-التالل القبابیة : -
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 من مساحة شبة جزیرة سیناء ٥٤یشغل %  یبدو السطح ھضبي مترامي األطراف  
 یعرف الجزء الشمالي بھضبة التیھ والجزء الجنوبي بھضبة العجمة 

 شماال وقمتھ عند رأس محمد  ٢٩یمتد في مثلث عند دائرة عرض  
  یفصلھ وادى فیران عن ھضبة العجمة في الشمالممیزاتھ   
 ووادى وتیر یقطعھ عدد من األودیة مثل وادى سدر ووادى فیران  
  وھو سھل متسع ممتد في موازاه ساحل خلیج  سھل القاعتنحدر أرضة مباشرة نحو خلیج العقبة ونحو

  السویس
  م٢٦٤٢اعلى القمم الجبلیة ویزید ارتفاعھا عن  سانت كاترینتنتشر فیھ القمم الجبلیة مثل  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تضاریس سیناء                                                         

  أھم مفاھیم الوحدة

 تعریفھ الجغرافى المفھوم
موقع 
 جغرافى

 ھو موقع دولة أو منطقة بالنسبة للقارات والبحار والمحیطات.

 یحدد بدوائر العرض وخطوط الطول. موقع فلكى
الفیضان ھى الفترة التى ینخفض فیھا منسوب میاه النیل وتمتد من نھایة فیضانھ حتى بدایة  تحاریق

 التالى، وذلك قبل التخزین الدائم ببحیرة السد.
 عملیات النقل والنحت واالرساب تعریة
علم 

 الجیواوجیا
 وخصائص بھ ، مرت الجیولوجى الذي والتطور األرضیة الكرة نشأة بدراسة یھتم الذي العلم وھو

 وتأریخھا وأنواعھا الصخور
الخصبة التى تمتد على جانبى نھر النیل ویحدھا حافات عالیة من یقصد بھ األراضى الفیضیة  وادى النیل

 الشرق والغرب ویمتد من جنوب مصر إلى القاھرة.
عبارة عن رواسب فیضیة تكونت عند مصب النھر بما یأتى بھ من حمولة، تترسب فى میاه  دلتا

یتبق منھا سوى شاطئیة ضحلة، تتطور إلى أن تتحول إلى سھل دلتاوى تخترقھ فروع للنھر لم 
 فرع رشید وفرع دمیاط.

 فتحة تصل البحر بالبحیرة وتعمل على تبادل المیاه بینھما إضافة إلى تبادل األحیاء المائیة  بوغاز
ھى أرض منخفضة تتمیز بتشبعھا باألمالح نتیجة لقربھا من المیاه الجوفیة أو من البحر وتبدو  سبخات

 مسطحات ملحیة وتنمو بھا بعض النباتات.رطبة شتاًء وتجف صیًفا وتتحول إلى 
ھى كثبان طولیة ضیقة ذات قمة حادة وجوانب منحدرة، وعادة ما تمتد مع اتجاه الریاح السائدة،  غرود

  كم. ٣٥٠والتى تسببت فى وجودھا وأكبرھا غرد أبو المحاریق الذى یبلغ طولھ نحو 
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  تدریبات على الدرس
  الصحیحة:السؤال األول:  اختر اإلجابة 

  البالیستویسن) –التریاسى  –المیوسین  –نشأ نھر النیل فى عصر .................. (اإلیوسین  - ١
وسط  –ھضبة الحبشة  –(بحیرتى إدوارد وألبرت .........% من میاه نھر النیل من روافده فى ....٨٤یأتى  - ٢

  بحیرة فیكتوریا) –الحوض 
  بھ جزیرة سیناء ھو وادى.....النطاق الجبلى المرتفع فى ش الوادى الذى یفصل ھضبة العجمة عن - ٣

  أبو طریفة) –العقبة  –العریش  –(العالقى 
  في اى المناطق التالیة تتوقع قیام الزراعة ...... - ٤

  المثلث الجبلى في سیناء ) –الھضبة الوسطى بالصحراء الغربیة  –النطاق الشمالى فلى سیناء  –( ھضبة العبابدة 
  الغزال ) -السوباط –عطبرة  –( كاجیرا   یة لنھر النیل .    ..... الذى یصب فى بحیرة فیكتوریا بانھر......یعد  - ٥
  ادوارد)  -البرت  –تانا  –یستمد النیل االزرق معظم میاھھ من بحیرة .............           ( فیكتوریا  - ٦
  بحر الجبل ) -النیل االبیض  - السوباطنھر  –من الروافد الحبشیة لنھر النیل ..............  ( نھر كامیرا  - ٧
  مریوط)  -المنزلة  –البرلس  –تعد بحیرة .............. من اكبر بحیرات الدلتا مساحة .  ( ادكو  - ٨
  التجویف الشمالى) –دلتا بحر یوسف  –قارون  تشغل .............. حوالى ثلث منخفض الفیوم .  ( بحیرة - ٩

شبة جزیرة  –الصحراء الغربیة  –( الصحراء الشرقیة  من جملة مساحھ مصر ٦٨.... حوالى تبلغ مساحة .... -١٠
  الدلتا ) –سیناء 

 منخفضى –( غرد ابو المحاریق  ضبة الجنوبیة  بالصحراء الغربیة من الظواھر التضاریسیة التى تمیز الھ -١١
  ھضبة المعازة الجیریة ) –ھضبة مارمریكا  –الداخلة والخارجة 

  الحالل  –(الشایب رة سیناء منھا جبل .........تظھر تالل قبابیة جنوب السھل الساحلى الشمالى بشبھ جزی -١٢
  سانت كاترین ) –ام شومر –

  السؤال الثانى: صنف الوحدات التضاریسیة التالیة:
  منخفض الفیوم. - ٣    النیل. دلتا نھر - ٢    وادى النیل.

 السؤال الثالث:  بم تفسر ......؟
  اتصال نھر النیل بالمنابع الحبشیة ومنابع ھضبة البحیرات منذ أوائل البالیستوسین.   - ١
 أھمیة روافد ھضبة الحبشة بالنسبة لمصر. - ٢
 منخفض الفیوم.تكوین  -٤       اتساع السھل الفیضى غرب نھر النیل مقارنة بجانبھ الشرقى. - ٣

 السؤال الرابع : اكتب ما تشیر إلیھ كل عبارة من العبارات اآلتیة :
)  األراضي الفیضیة الخصبة التي تمتد على جانبي نھر النیل ویحدھا حافات عالیة من الشرق والغرب ، ویمتد من  ١

  جنوب مصر إلى القاھرة .
  صدع تعترض مجرى نھر النیل .) مجموعة من الصخور الناریة الصلبة نتجت عن حركات ت ٢
) فتحة تصل البحر بالبحیرة وتعمل على تبادل المیاه بینھما إضافة إلى تبادل األحیاء المائیة البحریة وھي إما  ٣

  طبیعیة أو من صنع اإلنسان .
  

============================================================  
  
  
  
  
  

 االستقرار البشرى منذ القدم وبناء الحضارة المصریة على مر العصور. ساعد على -

  بسبب تأثیرة على مظاھر الحیاة خاصة عملیات الزراعة وإقامة المناطق العمرانیة. - 
  

  المــــؤثرة فى منــــاخ مـــصرالعـــــوامل 

  یمر مدار السرطان فى جنوب مصر  ( ماالنتائج المترتبھ على ) الموقع  الفلكى :المو 

  احھ مصر في فصل الصیف ادي ذلك الي ............ستتعامد الشمس علي جزء كبیر من م
  )شماالً. ٣٠ـ  ١٨ (  )الصحراوي(الجاف المدارى تقع مصر في النطاق  - ١
  البحر المتوسط  تقع االطراف الشمالیة ضمن مناخ  - ٢
  یتمیز المناخ العام بالدفئ شتاءا و الحراره العالیھ صیفا و االعتدال في الربیع و الخریف - ٤
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  الموقع الجغرافى

  یؤثر موقع مصر بالنسبة للمسطحات المائیة والیابس تأثیراً واضحاً علي المناخ من حیث 
  للمسطحات المائیة :الموقع بالنسبة 

  یساعد القرب من المسطحات المائیة على: 
المدن الساحلیة والمدن  فيقلة المدى الحرارى الیومى والفصلى ویتضح ذلك من خالل مقارنة درجات الحرارة  أ)

  الداخلیة من البالد
 ب) تؤثر المسطحات المائیة فى معدالت الرطوبة النسبیة ( كیف )

  حیث تزداد فى المدن الساحلیة وتقل باالتجاه نحو الداخل  -

  موقع مصر بالنسبة للیابس

جات الحارة (الصحراوى )خاصة فى فصلى الربیع المو بسبب١
  والصیف ( الخماسین ).

  الموجات الباردة خاصة فى فصل الشتاء.بسبب - ٢
زیادة المدى الحرارى الیومى والفصلى وتطرف درجات الحرارة فى المناطق الداخلیة والصحراویة وتعد  - ٣

  مدینة المنیا أكثر جھات مصر تعرضاً للتطرف الحرارى.
 مما یؤدى الى ارتفاع الحرارة والرطوبة 

  تؤثر مظاھر السطح على المناخ وخاصة عنصرى الحرارة والمطر. -
    - أوالً : الحـــــــــرارة :

  السطح او التضاریس على درجة الحرارة ماعدا المناطق الجبلیة راالراضى المصریة سھلیة  قلیلة االرتفاع فال یؤث -
  ( جبال سیناء و البحر االحمر)

  * یؤثر اتجاه المرتفعات على الریاح وسقوط األمطار.   -ثانیاً : األمطـــــــار :
  عدم وجود مرتفعات على طول السواحل الشمالیة لمصر ؟ما النتائج: 

  توغل الریاح الشمالیة والشمالیة الغربیة الملطفة  إلى الداخل وسقوط االمطار الشتویة. -
  ماذا یحدث اذا : كانت المرتفعات تمتد من الشرق الى الغرب بمحاذاة ساحل البحر المتوسط؟

  من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة ساحل البحر  ؟ امتداد جبال البحر األحمر -ما النتائج:او 
  منع وصول تأثیرات البحر للمناطق الداخلیة. -

  

  تختلف خصائص المناخ في مصر من فصل الى اخر خاصة عنصرى الحرارة والمطر
  أغسطس): –یولیو  –أحوال مصر المناخیة فى فصل الصیف (یونیو 

   السرطانلتعامد الشمس على مدار  بم تفسر .. ارتفاع الحرارة صیفا علي مصر ؟   الحرارة
  ُتعد المناطق الواقعة جنوب أسوان أكثر المناطق حرارة خالل فصل الصیف ؟  -بم تفسر :

 لوقوعھا فى منطقة مدار السرطان وتعامد الشمس علیھا. بعدھا عن المؤثرات البحریة. -
  بم تفسر : قلة درجات الحرارة في الجھات الشمالیة من مصر علي ساحل البحر المتوسط 

  بسبب القرب من المسطحات المائیة  -
     بم تفسر:  تنخفض درجات الحرارة لیالخاصة فى المناطق الداخلیةذات المناخ القارى

  بسبب البعد عن المسطحات المائیة -
    انخفاض درجات الحرارة علي جنوب سیناء ؟ -بم تفسر :

  نتیجة الرتفاعھا. -
تھب من البحر المتوسط ریاح جافة ومعتدلة فى لذا  للضغط المنخفضتھب الریاح من الضغط المرتفع :   الریاح

سرعتھا وملطفة لدرجة الحرارة وھي الریاح الشمالیة التجاریة وھي ریاح مرغوبة للسكان ویطلق علیھا الھواء 
  البحرى.

  ال تسقط الریاح الشمالیة أمطاراً في فصل الصیف رغم مرورھا بمسطحات مائیة ؟  -بم تفسر :
  ھا تاتى من مناطق أقل حرارة إلي مناطق أكثر حرارة.ألن -
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     بم تفسر . عدم سقوط االمطار صیفاً ؟ األمطار صیفاً :
  بسبب ھبوب الریاح التجاریة الجافة . - -

  یف فصالً انتقالیاً بین الصیف والشتاء ؟ُیعد فصل الخر ---بم تفسر:   الحرارة
  حیث تتعامد الشمس على خط االستواء وتتمیز درجات الحرارة باالعتدال. -
  یتمیز فصل الخریف بعدم وجود تطرف مناخى كما یحدث فى فصل الربیع من اضطرابات جویة. -

  تھب ریاح شمالیة وشمالیة غربیة على مصر  الریاح :
  المطر القلیل على الساحل الشمالىیبدأ سقوط :األمطار 

  قد تسقط األمطار فى فصل الخریف خاصة فوق جبال البحر األحمر وجبال جنوب سیناء.  -
  عادة ما تكون سیول متدفقة لعدة أیام تسبب الكثیر من اآلثار التدمیریة. -

 تنخفض درجات الحرارة خاصة فى المناطق الجبلیة والداخلیة بسبب تعامد الشمس على مدار الجدى   الحرارة:
  والجبلیة بمصر شتاًء ؟ انخفاض درجة الحرارة في بعض المناطق الداخلیة --- بم تفسر:

  بعدھا عن المسطحات المائیة.  -٢     تعرضھا لھبوب ریاح باردة أثناء اللیل. -١

  الریاح الشمالیة التجاریة - ٢  الریاح الشمالیة الغربیة - ١

* تھب نتیجة المنخفضات الجویة التى تمر فوق البحر 
  المتوسط وشمال مصر.

أمط�ار غزی�رة * محملة ببخار الماء تؤدى إل�ى س�قوط 
خاص��ة عل��ى المن��اطق الش��مالیة.  * تق��ل كلم��ا اتجھن��ا 

  جنوباً.

* ری��اح ب��اردة وجاف��ة تھ��ب عل��ى مص��ر حت��ى المنی��ا 
جنوباً وقد یؤدى ھبوبھا إلى انخفاض شدید فى درجة 
الحرارة تسمى بالموج�ات الب�اردة وذل�ك لق�دومھا م�ن 

  المناطق الباردة فى قارتى آسیا وأوروبا.

  % من المطر السنوى ٩٠فصل سقوط األمطار الرئیسى فى مصر حیث یسقط خاللھ نحو الشتاء فصل ُیعد * األمطار 
  بسبب المنخفضات الجویة القادمة مع الریاح الشمالیة الغربیة.؟   بم تفسر .. سقوط االمطار شتاًء علي مصر 

  تزداد كمیة المطر السنوى على الساحل الشمالى بشكل عام

  یسود الدفء خاصة خالل شھرى ابریل ومایو. -بدایة فصل الربیع * ترتفع درجة الحرارة تدریجیاً مع  الحرارة
  * توجد بعض االختالفات فى متوسط درجات الحرارة من منطقة إلى أخرى:

  ---تتعرض مصر لنوعین من الریاح فى فصل الربیع ھما: والریاح 

  ریاح الخماسین - ٢  الریاح الشمالیة - ١

* تھ�����ب عل�����ى معظ�����م 
  أنحاء مصر.

محملة بالرمال واألتربة تھب من الجھ�ات الص�حراویة الجنوبی�ة عل�ى  * ریاح محلیة
 ٣ـ  ٢شمال مصر خالل فصل الربیع وتأتى ف�ى ش�كل موج�ات تت�راوح ك�ل منھ�ا م�ن 

  أیام
  ریاح حارة وجافة محملة بكمیات ضخمة من الرمال واألتربة.* 

  الساحل الشمالي. قد تسقط األمطار فى فصل الربیع خالل شھر مارس وخاصة على األمطار   :
  وقد تسقط أمطار فجائیة على جبال جنوب سیناء والصحراء الشرقیة تؤدى الى حدوث سیول. - 

  اسئلة على مناخ مصر
 ) ضع كلمھ  (صح) ، او(خطا) مع ذكر السبب فى الحالتین:١
  )  (      تھب الریاح الشمالیة والشمالیة الغربیة على مصر فى فصل الخریف. -١
  )  (            الخریف أفضل فصول العام مناخیاً.یعد فصل  -٢
  (             )         یزید المدى الحرارى الیومي والفصلى فى المدن الساحلیة مقارنة بالمناطق الداخلیة. -٣
  )              (                 تكتسب المیاة الحرارة ببطء وتفقدھا ببطء. -٤
  )  (      س المصرى فى فصل الصیف.یتكون نطاق من الضغط المرتفع فوق الیاب -٥
  ) اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین:٢
  )٢٥ـ  ١٨/  ٣٠ـ  ١٨/  ٢٨ـ  ١٨/  ٣١ـ  ١٨) یمتد النطاق الصحراوى بین دائرتى عرض ................. (١
  ، الصیف والربیع) ) یقصد باالعتدالین فصلي                 (الصیف والشتاء ، الربیع والخریف ، الشتاء والربیع٢
  ) اكتر مدن مصر أمطاراً مدینة ................                            (اإلسكندریة ، العریش ـ بور سعید ، رفح)٣
  ) تتعامد الشمس فى فصل الصیف الشمالى على . (مدار الجدي ، مدار السرطان ، خط االستواء ، الدائرة القبطیة)٤
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ة نتیج��ة ھب�وب الری�اح الش��مالیة              ) تس�قط األمط�ار الش�توی٥  ( التجاریة ، الغربیة ، الشرقیة ـ الجنوبیة)

  ) بم تفسر:٤
  تأثیر الموقع الجغرافى لمصر على المناخ بصورة كبیرة. -١
  تأثیر المسطحان المائیة على مناخ مصر.   -٢
  الحرارة أھم عناصر المناخ.      -٣  
  لى مناخ مصر.ضعف تأثیر البحر األحمر ع -٤
  اختالف الضغط الجوى فوق الیابس والماء خالل الصیف والشتاء. -٥
  انخفاض الرطوبة النسبیة فى المناطق الصحراویة معظم أیام العام. -٦
  ) ما النتائج المترتبة على:٥
  موقع مصر على البحرین المتوسط واألحمر. -٢موقع مصر الفلكى من الناحیة المناخیة.    -١
 بال البحر األحمر بشكل عام من الشمال إلى الجنوب.امتداد ج - ٣
  

=============================================================  
  
  
  
  

  

تقسم مصر إلي أربعة أقالیم مناخیة عل�ى ال�رغم م�ن التش�ابھ الكبی�ر ف�ى الخص�ائص المناخی�ة ف�ى معظ�م األراض�ى  -
  المصریة.

  عبارة عن مساحة من سطح األرض تتشابھ في عناصرھا المناخیة المختلفة. 
  اقلیم البحر المتوسط )١

یمت���د عل���ى ط���ول الس���احل  الموق���ع
الشمالي لمصر من رفح شرقا حتى 
 الس�����لوم غرب�����ا وباتس�����اع بض�����عة

كیل���ومترات م���ن الش���مال للجن���وب 
  دائرة عرض مدینة طنطا حتى

 –اعتدال المناخ طول الع�ام  الخصائص المناخیھ
سقوط االمط�ار الش�تویھ(  –قلھ المدى الحرارى 

) واكث������ر الم������دن امط������ار مدین������ھ ١٩٠/ ١٠٠
  االسكندریة

ترتف��ع الرطوب���ة ف��ي الج���و خاص��ة ف���ي فص���ل  -
  الشتاء بسبب إطاللھ على البحر المتوسط

  مطروح مرسى المدن
  رشید – اإلسكندریة -
     بورسعید - دمیاط -
 طنطا - رفح - العریش-
          الشیخ كفر- 

 ) اقلیم شبھ الصحراوى٢

یمت��د ف��ي الجن��وب م��ن إقل��یم ش��بة البح��ر  : الموق��ع
 ٢٨( المنی��ا مدین��ة  المتوس��ط حت��ى دائ��رة ع��رض

  شماال 
من�اطق واس�عة م�ن  -   جن�وب ال�دلتا  -:  یشمل

  الصحراء الغربیة والصحراء الشرقیة
  سواحل سیناء على خلیجي السویس والعقبة  -   

ارتف�اع الح�راره  -الخصائص المناخیھ :
)/   ١٣)وانخفاضھا ش�تاء( ٢٧صیفا ( 

اتس���اع الم���دى الح���رارى / قل���ھ س���قوط 
  ) ٥٠:  ١٠االمطار( 

 تق��ل نس��بة الرطوب��ة النس��بیة ش��تاء
  وترتفع صیفا

الق��اھرة  الم��دن :
  ـ السویس 

  ـ شبین الكوم 
  ـ بنى سویف 

  الفیوم  -
  ـ الباویطى

 ) اقلیم الصحراوى٣
  

 إقلیم المرتفعات

اختالف فى األح�وال المناخی�ة المعت�ادة الت�ى تمی�ز مك�ان م�ا عل�ى س�طح األرض وت�ؤدى التغی�رات   -التغیر المناخي:
  .المناخیة على المدى الطویل إلى تأثیرات ھائلة على األنظمة الحیویة الطبیعیة

دائرة ع�رض مدین�ة المنی�ا  الموقع :
وحت��ى الح��دود المص��ریة الس��ودانیة 
جنوب��اً ویض��م الج��زء الجن��وبى م��ن 
الص������حراء الش������رقیة والص������حراء 

  الغربیة.

ارتفاع الحراره صیفا (  -الخصائص المناخیھ :
بارد في النھار وشدید  )وانخفاضھا شتاء٤٠

( المناخ القارى ) / اتساع المدى  البرودة لیال
الحرارى /ندره سقوط االمطار/انخفاض الرطوبھ 

  النسبیھ طوال العام

  أسیوط   المدن:
  ـ سوھاج

  ـ قنا ـ األقصر 
ـ أسوان ـ  

  القصیر 
ـ الخارجة         

 یش�����مل ھ�����ذا الموق�����ع :
اإلقل������یم جب������ال جن������وب 
س�����یناء وجب�����ال البح�����ر 

  األحمر.

 ١٠تقل درجھ الحراره بما ال یقل عن  الخصائص المناخیھ :
درجات صیفا وشتاء مقارنة بالمناطق الساحلیة المجاورة لھا/ 

تسقط االمطار فى الشتاء وتقل فى الصیف/ تسقط امطار رعدیھ 
لى جبل على ھیئھ سیول فى الخریف والربیع/ وامطار غزیره ع

  علبھ 

مدینة  المدن :
  سانت كاترین
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فى نسبة تركیز الغازات المتولدة عن عملیات االحتراق ف�ى الغ�الف الج�وى بس�بب األنش�طة یزید  أسباب التغیر المناخ
  البشریة.

  ثانى أكسید الكربون ، ومجموعة غازات الكلور وفلوروكربون. - من ھذه الغازات :
مدى تأثر مصر * تعد ظاھرة التغیرات المناخیة ظاھرة عالمیة إال أن تأثیراتھا محلیة ولذا فإنھ من الضرورى تقدیر 

  .بھا
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  ارتفاع معدالت درجات الحرارة قد یؤدى إلى انصھار الجلید فى القطبین الشمالى والجنوبى. -١
ارتف��اع منس��وب المی��اه ف��ى البح��ار والمحیط��ات ی��ؤدي لغ��رق مس��احات واس��عة م��ن الس��واحل الش��مالیة المص��ریة  -٢

  وأجزاء من الدلتا.
درجة الحرارة سوف تؤدى إلى زیادة معدالت التبخر وبالت�الى نق�ص كمی�ات المی�اه خاص�ة ف�ى نھ�ر النی�ل.                                   زیادة  -٣
  تغیر معدالت وأماكن سقوط األمطار ومواسم سقوطھا. -٤

الحرارة إلى انتشار بعض األمراض الخطیرة كالمالریا وس�رطان الجل�د باإلض�افة إل�ى ض�ربات یؤدى ارتفاع درجة  -١
  الشمس.

  للمناخ تأثیر كبیر على زیادة معدالت تكاثر الحشرات التى تنقل العدید من األمراض. -٢

  زیادة األتربة العالقة والرطوبة مما یؤدى إلى زیادة تلوث الھواء ویقلل من عدد السیاح ومدى زیارتھم. -١
  قطاعات من الشواطئ الرملیة خاصة على طول الساحل الشمالى.اختفاء  -٢

تؤثر درجات الحرارة المرتفع�ة إل�ى فق�دان الش�عاب المرجانی�ة أللوانھ�ا الممی�زة مم�ا یفق�د ش�واطئ البح�ر األحم�ر أھ�م 
  عوامل الجذب السیاحى.

انخفاض فى إنتاجیة بع�ض المحاص�یل الش�تویة الت�ى تحت�اج إل�ى درج�ات ح�رارة منخفض�ة ق�د یقابل�ھ ارتف�اع ف�ى  -١
  .إنتاجیة بعض المحاصیل الصیفیة

  یؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى الحاجة لمزید من میاة الرى لمواجھة درجات الحرارة المرتفعة. -٢
  .یؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تبخر المیاه من التربة الزراعیة وزیادة معدالت التصحر -٣

  اسئلة على االقالیم المناخیة
 یما یلي مع ذكر السبب فى الحالتین:) ضع كلمھ  (صح) ، او(خطا) أمام العبارات اآلتیة ف١
  ) (                    ) یقل المدى الحرارى الیومى والفصلى فى إقلیم شبھ البحر المتوسط.١
  (                  )      ) یمتد إقلیم شبھ الصحراوى حتى مدینة أسیوط.٢
  (                 )   ) تقتصر آثار التغیرات المناخیة على ارتفاع درجات الحرارة فى مصر     ٣
  )                  ) قد یترتب على التغیرات المناخیة زیادة فى إنتاج المحاصیل الصیفیة    (٤
  ) مدینة بورسعید تقع في اإلقلیم شبھ الصحراوي.                                (                   )٥
  )  ) یشمل إقلیم المرتفعات جبال جنوب سیناء وجبال البحر األحمر.                    (                    ٦
  )  ) تسقط أمطار غزیرة علي جبل علبة في أقصي جنوب غرب مصر.            (                    ٧
  ) بم تفسر:٢
  لمناطق األخرى فى مصر.) یعد إقلیم المرتفعات إقلیماً مناخیاً متمیزاً عن ا١
  شماالً.  ٣٠) اعتدال مناخ مصر شمال دائرة عرض ٢
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  ) حدوث التغیرات المناخیة.٣
  ) اتساع المدى الحرارى فى اإلقلیم شبھ الصحراوى.     ٤
  ) اآلثار السلبیة للتغیرات المناخیة على األنشطة االقتصادیة.٥
  شدید البرودة لیالً.) یتمیز اإلقلیم الصحراوي بشتاء بارد في النھار و٦
  ) ما النتائج المترتبة على:٥
  شماالً.       ٣١،  ٢٢) موقع مصر الفلكى بین دائرتى عرض ١
  ) التغیرات المناخیة على صحةا اإلنسان.٢
  ) ارتفاع جبال البحر األحمر بالصحراء الشرقیة والمثلث الجبلى جنوب سیناء.٣
  ) ماذا یحدث إذا:٦
  دت إلى انخفاض درجات الحرارة عالمیاً.) حدثت تغیرات مناخیة أ١
  ) استمرت ظاھرة التغیرات المناخیة وارتفاع درجات الحرارة.٢

=============================================================  
  
  
  
  

  

 التربة. الذي ینمو دون تدخل اإلنسان في زراعتھ نتیجة لتفاعل عناصر المناخ المختلفة مع :النبات الطبیعي  

  
 األمطار                             الریاح                                     الحرارة    

    توزیع النبات الطبیعي في مصر
   -مصر إلى : في یمكن تقسیم النبات الطبیعي*  

  ورد النیل  -مجارى نھر النیل مثل :    ینمو النبات الطبیعي على
 نظرا لتوافر المیاه -:شواطئ الترع والمصارف مثل الكافور والتوت والجمیز  
 شمال الدلتا البراري تنتشر النباتات والحشائش في مناطق  

 .والشجریة لتحل محلھا الزراعات الحقلیة؟  بم تفسر : ازالة مساحات كبیرة من النبات الطبیعي في الوادي والدلتا 

تنمو العدید من النباتات الصحراویة في الصحارى بسبب توافر عوامل النمو النباتي  
  شبة جزیره سیناء  في النبات الطبیعي -أ

 ؛ المانجروف؛ الشیح  ةملوحمثل:  في شبة جزیرة سیناء العدید من األنواع النباتیة واألعشابتنتشر  
  بسبب ضیقة وفقر التربة وبة بعض النباتات العشبیة الفقیرة ا ؟ساحل خلیج العقبة فقیر نباتى -

  -في الصحراء الشرقیة : النبات الطبیعي -ب
 وشجیرات المانجروفالغرقد تنتشر العدید من النباتات واألعشاب الطبیة مثل  
تعد منطقة جبل علبة في اقصى الجنوب الشرقى بیئة متمیزة تنمو فوق منحدراتھ أشجار مثل السنط  
   -في الصحراء الغربیة : النبات الطبیعي -ج
قلة المیاه ؛ انتشار التربة الرملیة -بسبب :فقیرة في النبات الطبیعي  ةتعد الصحراء الغربی  
 من أھمھا أشجار تنمو بھا أشجار التین والزیتون األثل والسنط والنخیل وغیرھا  

   ---ومن أھمھا: مصر في الطیور الحیوانات و من العدید تنتشر
  .. بم تفسر ؟تزدھر الكائنات البحریة من أسماك وثدییات وأحیاء أخرى بالبحر األحمر   -) األحیاء البحریة:١(

  انتشار الشعاب المرجانیة  -٢دفء المیاه وصفائھا .        -١ج/  
   -) الحیوانات البریة:٢(

 منھاتوجد أنواع مختلفة من الحیوانات البریة في مصر والتي تتكیف مع الظروف المناخیة السائدة :-   
  الجمال والسالحف البریة والجربوع والغزال والوعل والذئاب والثعالب

  -) الطیور:٣( 
 .تعد مصر أحد المسارات المھمة للطیور المھاجرة خاصة في فصل الشتاء  
  حیث یبلغ عدد الطیور المھاجرة إلیھا قرابة الملیون طائر من أنواع مختلفة یتمركز معظمھا بالسواحل الش�مالیة

  ... ما النتائج ؟خاصة مناطق البحیرات الشمالیة 
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المن�����اطق محمی�����ات طبیعی�����ة تح�����ت إش�����راف الحكوم�����ة  ادى الى  دف�ع المنظم�ات العالمی�ة إل�ي ال�دعوة لجع�ل تل�ك  -

  المصریة.
  وجد طیور أخرى في مصر مثل النسور والحمام الجبلي.كما  

  الرعي خاصة فى شمال سیناء والساحل الشمالي یعتمد على الكثیر منھ في -١
  وغیرھا  نباتیة ذات قیمة عالجیة مثل نبات الشیح والحرجل والحلفاتوجد أنواع  -٢
تعد بعض المناطق الطبیعیة مزارات سیاحیة نظرا لندرتھا أقیمت العدید من المحمیات للحفاظ علیھا من التدھور  -٣

  الزرانیق ) لحمایة النباتات والطیور –مثل محمیة ( راس محمد 
  

ھي مساحة من األرض أو المیاة الساحلیة أو الداخلیة تتمیز بما تض�مھ م�ن كائن�ات حی�ة نبات�ات  -المحمیة الطبیعیة:
  أو حیوانات أو أسماك أو ظواھر طبیعیة ذات قیمة ثقافیة أو علمیة أو سیاحیة أو جمالیة.

 علي اقتراح جھاز شئون البیئة.یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس مجلس الوزراء بناء و -
  % من جملة مساحة مصر. ١٥محمیة تزید مساحتھا علي ٣٠بلغ عدد المحمیات الطبیعیة في مصر  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        صون وحمایة الحیاة البریة والنباتیة والحیوانیة  - ١
  حمایة التكوینات الجیولوجیة والحفریات القدیمة  -٢
  والرصد البیئي لھذه المناطق غیر المتكررة ىتشجیع برامج البحث العلم -٣
  تطبیق القانون للمحافظة على الموارد الطبیعیة  -٥    نشر الوعى البیئي للحفاظ على اإلرثالطبیعي والبشرى  -٤

   -توجد أنواع مختلفة من المحمیات في مصر وتنقسم إلى :
  محمیة الغابة المتحجرة-:محمیات جیولوجیة مثل       رأس محمد -:  مثلمحمیة تراث طبیعي 

  محمیة الصحراء البیضاء-: محمیات صحراویة مثل
  محمیة نبق-: محمیات متعددة مثل          محمیة البرلس -:محمیات بحریة أو ارض رطبة مثل 

  محمیة الزرانیق وسبخة البردویل-مثل :محمیات أرض رطبة ومعزل طبیعي للطیور 
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  المصطلح  المفھوم

  حالة الجو من حرارة وضغط جوي وریاح وأمطار في فترة زمنیة طویلة.  مناخ

  الفرق بین أعلي درجة حرارة وأدني درجة حرارة خالل الیوم الواحد.  المدي الیومي

ألح�د ش�ھور الس�نة ومتوس�ط درج�ة الح�رارة ألب�رد ش�ھور الفرق بین متوسط درجة الح�رارة   المدي السنوي
  السنة لمنطقة ما.

مناخ المناطق الداخلیة ویتصف بالتفاوت الكبیر في درج�ات الح�رارة ب�ین الل�ي والنھ�ار ألب�رد   مناخ قاري
  شھور السنة لمنطقة ما.

جنوبیة علي شمال مص�ر ریاح محلیة محملة بالرمال واألتربة تھب من الجھات الصحراویة ال  ریاح الخماسین
  خالل فصل الربیع.

ھي نسبة كمیة بخار الماء الموجودة فى الھواء إلى كمیة بخ�ار الم�اء الت�ى یمك�ن أن یتش�بع    رطوبة نسبیة
  بھا الھواء تشبعاً تاماً عند نفس درجة الحرارة.

  مساحة من سطح األرض تشابھ في عناصرھا المناخیة المختلفة.  إقلیم مناخي

اختالل في األح�وال المناخی�ة المعت�ادة ك�الحرارة والری�اح واألمط�ار الت�ي تمی�ز مك�ان م�ا عل�ي   مناخیةتغیرات 
  سطح االرض

  النبات الذي ینمو دون تدخل اإلنسان نتیجة لتفاعل عناصر المناخ المختلفة مع التربة  نبات طبیعي

یز بما تضمھ من كائنات حیة نبات�ات أو مساحة من األرض أو المیاة الساحلیة أو الداخلیة تتم  محمیات طبیعیة
  حیوانات أو اسماك أو ظواھر طبیعیة ذات قیمة ثقافیة أو علمیة أو سیاحیة أو جمالیة 

  ) أكمل العبارات اآلتیة بما یناسبھا من الكلمات :١
  من العوامل المؤثرة في نمو النبات الطبیعي................... و ............................. - ١
  .................تزدھر النباتات الطبیعیة بعد جریان السیول في  - ٢
  من أھم النباتات الطبیعیة في مجري نھر النیل .................. - ٣
  تنمو النباتات الطبیعیة شمال سیناء نتیجة ...................... - ٤
  تنتشر النباتات الطبیعیة في الصحراء الشرقیة في ................. و ................ - ٥
  ة التي تنمو علي ساحل البحر األحمر أشجار من األشجار الطبیعی - ٦
  تنمو النباتات الطبیعة شمال الصحراء الغربیة نتیجة ................. - ٧
  تنمو النباتات الطبیعیة في الواحات اعتماداً علي ........... - ٨
  من األشجار المنتشرة في الواحات ............ ومن النباتات الحولیة............ - ٩

  تعد منطقة .............. أكثر المناطق التي توجد بھا حیوانات بریة في مصر. -١٠
  من الحیوانات المصریة المعرضة لخطر االنقراض................ -١١

  ) بم تفسر:٢
  للنبات الطبیعي في مصر قدرة علي التكیف مع الظروف الطبیعیة والمناخیة. -٢قلة النبات الطبیعي في مصر.      - ١
  ضعف استغالل النبات الطبیعي في الساحل الشمالي. - ٤القضاء علي النبات الطبیعي في بعض جھات مصر.        - ٣
  تنوع الحیوانات البریة في مصر.   - ٦نمو األعشاب واألشجار في كل من الواحات وفي بطون عدید من األودیة.     - ٥
  إنشاء المحمیات الطبیعیة في مصر. - ٧
  إنشاء المحمیات الطبیعیة. -١) ما النتائج المترتبة علي :      ٣
  ) تتعدد المحمیات الطبیعیة في مصر وتشمل أنواعاً عدیدة (في ضوء العبارة السابقة) وضح ما یلي:٤
  الطبیعیة.أنواع المحمیات  -٣أھمیة المحمیات الطبیعیة لمصر.      -٢مفھوم المحمیات الطبیعیة.                 - ١

  تدریبات عامة على الوحدة الثالثة
 ؟ ..............تفسر األولبم السؤال

 .الداخلیة الجھات في والفصلي الیومي الحراري المدى اتساع  -٢     .مصر مناخ على األحمر البحر تأثیر ضعف - ١
 .البیئیة و المناخیة الدراسات في بعد من االستشعار استخدام أھمیة- ٣
 .مصر من الشمالیة الجھات على صیًفا الحرارة درجات انخفاض - ٤
        .الشتاء فصل في المختلفة مصر أقالیم بین الحرارة درجات اختالف - ٥
 .الربیع فصل في مصر على الخماسین ریاح ھبوب - ٦ 
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ا السنة فصول أفضل الخریف فصل یعد - ٧  .مناخّیً
 .مائیة مسطحات على مرورھا من الرغم على الصیف فصل في األمطار الشمالیة الریاح تسبب ال - ٨
 جھات أكثر من سیناء وشمال اإلسكندریة من كل تعد - ١٠                           .الخماسین لریاح السلبیة اآلثار -٩

 .مطًرا الشمالي الساحل
 .مصر في الطبیعي النبات ندرة - ١٢         .والربیع الشتاء في مصر مناخ في كبیر أثر لھا الجویة المنخفضات -١١
           .الشمالي الساحل في الطبیعي النبات استغالل ضعف -١٣
     .األودیة من عدید بطون وفى الواحات من كل في واألشجار األعشاب نمو -١٤
  .مصر في الطبیعیة المحمیات إنشاء  -١٥

 ؟ ....على المترتبة النتائج ما :الثاني السؤال
  .الكبرى الصحراء نطاق في مصر وقوع -ب                       .مصر جنوب السرطان مدار على الشمس تعامد -أ

  .الطبیعیة المحمیات إنشاء -ج
 أسوان - المنیا - بورسعید        :التالیة المدن تنتمي المناخیة األقالیم أي إلى :الثالث السؤال
 :بین العالقة ما :الرابع السؤال

 مصر في البریة والطیور الحیوانات انتشار - الطبیعي والنبات المناخ -أ
 اإلنسان وصحة المناخیة التغیرات -ب
 الربیع فصل في الجوي والضغط الخماسین ریاح -ج

=============================================================  
  
  
  

  
  

التنمیة ، لذلك البد أن یكون لدینا بیانات دقیقة عن  ھم المحور األساسي والھدف الرئیسي لكافة أوجھسكان ال -
  السكان .

  التعدادات
  السكانیة

* ھي عبارة عن عملیات جمع وحصر شامل للمعلومات المرتبطة بالسكان من حیث عددھم 
  منطقة معینة وفى فترة زمنیة محددة .وتوزیعھم واألوضاع االقتصادیة واالجتماعیة لھم في 

وتعد مصر من اقدم الدول العربیة واالفریقیة في تعداد السكان ویقوم بھ الجھاز المركز للتعبئة 
  واالحصاء 

  اإلحصاءات
  الحیویة

  م .  ١٩٠١تسجیالت الموالید والوفیات وحاالت الزواج والطالق وغیرھا ، وقد بدأت عام 

 مصر سكان نمو مر ولقد . م ٢٠١٥ عام طبقاً لتقدیرات ، نسمة ملیون ٩٠ العربیة مصر جمھوریة سكان عدد بلغ -
  .مختلفة بمراحل
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  ؟  السكانيكیف یحدث النمو  او* أسباب زیادة النمو  السكانى في مصر

  : أوالً : الزیادة الطبیعیة
   ویقصد بھا الفرق بین عدد الموالید و الوفیات - 

االرتفاع في النصف األول من القرن العشرین باستثناء الحرب العالمیة الثانیة  شدیدة باالرتفاع وان كانت تتمیز  
 في األلف وھو معدل مرتفع على  ٣٠٫٤لتصل الى (  ٢٠١٢بدأت معدالت الموالید في االنخفاض لتصل في عام (

  ىالمستوى العالم
 -بسبب ارتفاع نسبة الفقر (انجاب اطفال لمساعدة االسرة اقتصادیا   بم تفسر ارتفاع معدالت الموالید في مصر ؟

  والبطالة خاصة بین النساء و الرجال) -عاما ١٨وزواج االطفال دون  -االمیة 

 ١٩٥٢في األلف عام  ٢٧٫٨(ارتفعت معدالت الوفیات في النصف األول من القرن العشرین(  
وھو بمعدل منخفض على المستوى العالمي  ٢٠١٢األلف عام  في ٦٫١االنخفاض لتصل إلى  استمرت في  

  

: معدالت الزیادة الطبیعیة-   
 تظھر نتیجة الزیادة في عدد الموالید وانخفاض عدد الوفیات  
 معدل الوفیات  –معدالت الزیادة الطبیعیة = معدل الموالید  

  ویقصد بھا الزیادة فى أعداد السكان نتیجة الھجرة -
  وھى تلعب دوراً مھماً فى تغییر حجم سكان الدولة أو محافظاتھا ومراكز العمران بھا  

 : أوالً : الھجرة الداخلیة  

  ھى انتقال السكان من منطقة ألخرى داخل حدود الدولة بھدف العمل أو اإلقامة أو التعلیم

  بة .یھاجر سكان مصر من المحافظات الطاردة للسكان إلى المحافظات الجاذ -

 –محافظة اإلسكندریة  –محافظات القاھرة والجیزة والقلیوبیة ( القاھرة الكبرى ) 
  المناطق والمدن السیاحیة بسیناء ومحافظة البحر األحمر . –محافظات قناة السویس 

  محافظات جنوب الصعید –محافظة المنوفیة 

  تیار ھجرة إلى القاھرة ویأتى من معظم محافظات مصر عدا محافظات القناة . - ١
  وشمال الدلتا . تیار من الھجرة الوافدة إلى اإلسكندریة من جنوب الصعید وغرب - ٢
  تیار من الدلتا إلى مدن القناة وشبھ جزیرة سیناء . - ٣
  تیار من جنوب الصعید إلى مدن القناة والبحر األحمر . - ٤

  
  عوامل الجذب

  ارتفاع مستوى المعیشة  - ٣  األجورارتفاع  -٢توافر فرص العمل          - ١
  توافر الخدمات الصحیة واالجتماعیة والتعلیمیة .  - ٤
  .تركز اإلدارة والحكم والمنشآت الترفیھیة والثقافیة بالمدن  -٥  

  
  عوامل الطرد 

  انخفاض األجور . -٢قلة فرص العمل .  - ١
  تدھور مستوى الخدمات االجتماعیة والصحیة والتعلیمیة . - ٣
  صغر مساحة الملكیات الزراعیة . - ٥قلة الوحدات السكانیة .  - ٤

  ارتفاع معدل النمو السكاني وارتفاع نسبة الذكور إلى اإلناث بالمحافظات المستقبلة للھجرة . - ١
  والعشوائیات .ظھور عدید من المشكالت في المدن مثل االزدحام  - ٢
  نقص العمالة خاصة الزراعیة فى المحافظات الطاردة . - ٤
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  ثانیاً : الھجرة الخارجیة :

ھى انتقال السكان من دولة إلى أخرى بھدف العمل أو اإلقامة أو التعلیم مثل ھجرة المصریین إلى الدول 
  العربیة للعمل .

  الصافىالھجرة الخارجیة قد تكون وافدة أو نازحة ویحسب  -
من حساب الفرق بین عدد المھاجرین وعدد القادمین والنتیج تكون فى صالح الدولة إذا كان القادمون أكثر من  

  .النازحین 

  انخفاض مستوى المعیشة وانتشار البطالة - ١
 –م ن  ٣عدم توظیف القدرات العلمیة ممایؤدى الي ھجرتھا وصل عدد المھاجرین المصریین للدول العربیة نحو- ٣

  سنة  ٤٠و ٢٠% من المھاجرین تتراوح اعمارھم بین ٧٠
   

قلة فرص العمل وضعف  بسبب ھجرة الكفاءات العلمیة من مصر إلى الدول األوروبیة

، ولھذه الظاھرات اإلمكانات العلمیة باإلضافة إلى اإلغراءات المادیة والمعنویة التى تقدمھا لھم الدول األجنبیة 
  رة على التنمیة اإلجتماعیة واإلقتصادیة بمصرآثار خطی

 : یعد التركیب السكاني من أبرز الخصائص السكانیة ألي مجتمع ، ویتمثل التركیب السكاني فیما یلي  
ویمكن حسابھ من خالل تحدید نسبة یقصد بھ تقسیم السكان حسب النوع ( إناث وذكور )  - التركیب النوعي : -أ

  النوع إلى إجمالي عدد السكان .
م حتى الوقت الحاضر نجد أن نسبة الذكور أكبر من نسبة  ١٩٩٦ومن متابعة التعدادات المصریة بدایة من عام  -

قل في % وھذه النسبة قد تقل أو تزید فھي ت ٢,٥١م نحو  ٢٠١٢اإلناث فقد بلغت نسبة الذكور تبعاً لتقدیر عام 
  المحافظات الطاردة للسكان ،و تزداد في محافظات أخرى مثل البحر األحمر وجنوب سیناء .

  تقسیم السكان حسب الفئة العمریة - :التركیب العمري  -ب
  بم تفسر اھمیة التركیب العمرى ؟ 

  معرفة القدرة االنتاجیة والحیویة للمجتمع - ١
  واالجتماعیة في المستقبل تفید المخططون  في بناء خططھم االقتصادیة - ٢

  احد االشكال البیانیة لتمثیل السكان من حیث الفئات العمریة والتركیب النوعىالھرم السكانى :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  % ٧,٣١سنة ، وتصل نسبتھم  ١٥قاعدة الھرم تتكون من الصغار أقل من  -

  وتعلیمیةزیادة نسبة االعالة وماتتطلبھ ھذة الفئة من متطلبات حیاتیة واجتماعیة  -
  %. ١,٦٢سنة وتصل نسبتھم إلى  ٦٥إلى أقل من  ١٥منتصف الھرم یمثل قوة العمل ، من  -
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( اعلي فئة في الھرم السكانى وفرة قوة بشریة 

)واقتصادیة في المجتمع 
% من جملة عدد  ٢,٦سنة وتصل نسبتھم إلى  ٦٥أعمارھم أكثر من وفى قمة الھرم كبار السن والذین تبلغ  -

  السكان وزیادة ھذه الفئة تعنى زیادة نسبة اإلعالة في مصر مثل فئة صغار السن .

  . ویقصد بھ تقسیم السكان حسب األنشطة اإلقتصادیة أو الحالة التعلیمیة - : التركیب اإلقتصادى -ج
  ملیون  ٣,٢٣سنة فأكثر) باألنشطة المختلفة  ١٥عدد المشتغلین ( یقدر أوالً : األنشطة اإلقتصادیة :

  

  بالنسبة لإلقتصاد المصرى الزراعة ، وھذا یدل على أھمیة الزراعى أكثر األنشطة انتشاراً یتمثل فى النشاط  -

  % . ٩,٢٥أعلى نسبة للسكان من الملتحقین بالتعلیم المتوسط ، حیث وصلت إلى  -
  % .٢أقلھا من الحاصلین على تعلیم أعلى من الجامعى ، حیث وصلت إلى  -
  % وتشكل مشكلة تقف حاجزاً أمام مشروعات التنمیة.١,٣٠نالحظ أیضاً أن نسبة األمیة الزالت مرتفعة وتمثل  -

ظھرت فى الفترة األخیرة ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة للشباب ، وذلك بسبب ارتفاع مستویات الفقر وتدھور 
  األوضاع اإلقتصادیة وانتشار البطالة 

  السكاناسئلھ على نمو وتركیب 
  السؤال االول : ضع عالمھ ( صح ) او ( خطا )  مع ذكر السبب فى الحالتین : 

 وصلت مصر الى مرحلھ االستقرار السكانى .                                  (                                ) - ١
 محافظات القناه من المحافظات الطارده للسكان                                 (                                )  - ٢
 )                         (             نسبھ الذكور اعلى من نسبھ االناث                                           - ٣
 كانت معدالت الموالید فى مص منخفضھ خالل النصف االول من القرن العشرین  (                  )  - ٤

  السؤال الثانى : بم تفسر 
 ارتفاع معدالت الموالید فى مصر - ١
 اسباب الھجره الخارجیھ للسكان  - ٢
 أھمیھ المعلومات الجغرافیة فى الدراسات السكانیة  - ٣
 ني فى مصر أسباب النمو السكا - ٤
 ٠م ١٠١٢وصلت معدالت الزیادة الطبیعیة في مصر ألدنى معدالتھا عام  - ٥
 القاھره محافظھ جاذبھ للسكان - ٦

  السؤال الثالث  : ما النتائج المترتبة على 
                      ألھجره الداخلیة لسكان مصر ؟  - ١
  النمو السریع فى اعداد سكان مصر ؟  - ٢

   - ما المقصود بالعبارات االتیھ :  -السؤال الرابع : 
  ألھجره الداخلیة     - ٣الزیادة الطبیعیة                        -٢التعداد السكاني             - ١
  الھرم السكاني  -٥التركیب النوعي                         - ٤

===============================================================  
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یختلف محافظة ألخرى ، و من منطقة ألخرى داخل المحافظة وتعكس خریطة توزیع السكان فى مصرالتفاعل بین  -

  اإلنسان وبیئتھ الطبیعیة .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المحافظات الصحراویة (محافظات الحدود)  الوادى والدلتا ومنخفض الفیوم  المقارنھ
  %٨,١  %٢,٩٨  السكان

  %٩٥  % من مساحة مصر .٥  المساحھ

  

وھذه الصورة التوزیعیة التى تتمیز بالتمركز الشدید والكثافة المرتفعة تشكل ضغطاً شدیداً على الموارد  -
  ألف كیلو متر مربع . ٤٥المتاحة فى تلك المساحة الضیقة ، والتى ال تزید كثیراً عن  اإلقتصادیة

 تعرفھا مناطق خمس في مصر سكان یتركز
 :التالي البیاني الرسم من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خم��س محافظ��ات ھ��ى ش��مال س��یناء وجن��وب س��یناء والبح��ر  المحافظ��ات الص��حراویة أو محافظ��ات الح��دود
  ومطروح . األحمر والوادى الجدید
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  تعدد العوامل الطبیعیة التى تؤثر فى توزیع السكان ومن أھمھا :
  مناطق وجود المیاه  فيیزداد تركز السكان  –

حیث حرفة الزراعة فى مناطق التربة الخصبة وزیادة مراكز العمران ، وتختلف الكثافة السكانیة باختالف 
جودة التربة ، فیتركز السكان فى وسط وجنوب الدلتا ، حیث التربة الخصبة ویقل عددھم فى األطراف 

  الشرقیة والغربیة بسبب فقر التربة .الشمالیة ، األطراف 

یؤثر المناخ خاصة عنصرى الحرارة والمطر فى توزیع السكان حیث یتركز السكان  فى المناطق المعتدلة 
  ویقل السكان فى المناطق الصحراویة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وندرة األمطار 

  بسبب  التربة الخصبة والمیاه العذبة وسھولة مد الطرق وإنشاء المدن 
  ویندر السكان فى المناطق الجبلیة الوعرة . -

  باإلضافة للعوامل الطبیعیة توجد مجموعة من العوامل البشریة التى تؤثر فى توزیع سكان مصر وھى :

اكتوبر والمناطق السیاحیة مثل  ٦والدلتا والمدن الصناعیة مثل  تركز السكان في المناطق الزاعیة مثل الوادى -
  الشواطى في سیناء والبحر االحمر ومناطق التعدین مثل خلیج السویس

  

  
  طرق النقل - ٢

  

یلعب موقع ا بالنسبة لخطوط المواصالت العالمیة والمحلیة دوراً كبیراً فى توزیع السكان ، 
ومن أمثلة ذلك منطقة قناة السویس التى لم یكن فیھا عمران ملحوظ قبل حفر قناة 

  السویس  فظھرت مدن مثل بورسعید واالسماعیلیة والقنطرة بعد حفر القناة  

الظروف  - ٣
السیاسیة 
  ةوالعسكری

م أدى إلى نزوح أعداد كبیرة من سكان سیناء  ١٩٦٧عندما احتلت إسرائیل سیناء عام 
ومدن قناة السویس إلى مناطق أخرى داخل مصر مما أثر على توزیع السكان ، وبعد 

  سیناء ومدن القناة وارتفعت بھا الكثافة السكانیة .م عاد السكان إلى  ١٩٧٣ھزیمة إسرائیل عام 

ھي عدد السكان على الوحدة المساحیة التى یعیشون علیھا مقاسة بالكیلومترات المربعة او اى  الكثافة السكانیة :
  وحدات قیاس اخرى  

  الكثافة
  العامة

الكثافة ال تعكس لكن ھذه  -)  ٢ملیون )على المساحة الدولة ( ملیون كم  ٩٠عدد السكان ( 
لوجود مساحات واسعة غیر معمورة أو مستغلة اقتصادیا ، فالسكان  التوزیع الحقیقي للسكان

   السكانیة العامة للسكان غیر ذي قیمةیرتكزون في مساحة محدودة للغایة مما جعل مؤشر الكثافة 

  الكثافة
  الصافیة

نسمة لكل  ١٠٥٠ھى مؤشر حقیقى وتحسب بحساب السكان على المساحة الماھولھ او المعمورة(
من منطقة إلى أخرى داخل المساحة المعمورة فى الصافیة . وتختلف الكثافة  ٢٠١٢فى عام  ٢كم

  مصر .

  القاھرة  ٢ألف نسمة/كم) ٥١(مرتفعة الكثافة السكانیة جداً 

  الجیزة  )٢نسمة/كم ٩٠٠٠ – ٥٠٠٠مرتفعة الكثافة (من 
   االسكندریةوسوھاج ولقلیوبیة ا  )٢نسمة/كم ٢٠٠٠ – ١٠٠٠متوسطة الكثافة ( من 

  كفر الشیخ والبحیرة  )٢نسمة/كم ١٠٠٠ – ٥٠٠الكثافة ( من منخفضة 

  منخفضة الكثافة جداً ونادرة السكان
  ٢نسمة/كم ٥٠٠(أقل من  

محافظات الحدود محافظات شاسعة المساحة وقلیلة 
السكان ، ویتركز السكان فى الواحات أو مناطق التعدین أو 

  المراكز العمرانیة المتباعدة على السواحل .
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  یختلف التوزیع السكان وكثافتھم ما بین الریف والحضر الحظ الشكل التالى :  -

  % من سكان مصر ٤٣ملیون نسمة أى  ٣٥،٧  م ) ٢٠١٢سكان المدن (

  % من سكان مصر ٥٧ملیون نسمة ، أى نحو  ٣,٤٧  سكان الریف
 الثاني الدرس على تدریبات

 :یلي لما واحًدا مثاًال   أعط االول :  السؤال
ا السكانیة الكثافة مرتفعة محافظات - أ   الكثافة مرتفعة محافظات -ب               جّدً

 الكثافة منخفضة محافظات - د                                الكثافة متوسطة محافظات -ج
 ؟  ...من كل بین العالقة الثانى : ما السؤال

  .السكان وتوزیع المناخ -ب                   .السكان وتوزیع المائیة الموارد - أ
 ؟...........تفسر بم :الثالث  السؤال

 .سكاني جذب مناطق الزراعیة المناطق -ب                 .الصحراویة المناطق في السكان عدد قلة - أ
  .الریف عن المدن في السكانیة الكثافة ارتفاع -ج

 :التالیة العبارات في الخطأ صوب :السؤال الرابع
 .للدلتا والغربیة الشرقیة األطراف في السكان یتركز -ب .السكان لتوزیع حقیقي مؤشر العامة الكثافة - أ

 :التالیة العبارت صحة على برھن :السادس السؤال
 .السكان توزیع إعادة في والعسكریة السیاسیة األوضاع تؤثر - أ

 .وكثافتھم توزیعھم في السكان یمارسھا التي االقتصادیة األنشطة تؤثر -ب
  الصافیة؟ والكثافة العامة الكثافة من كل بین ماالفرق -ج
  

==============================================================  
  
  
  
  

  

 مع تتماشى ال التنمیة معدالت انأى  عدم التوازن بین عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة ،  البعد األول
  السكانیة الزیادة معدالت

یتمثل سوء توزیع السكان :  مما أدى إلى تزاید العبء والضغط على الخدمات في المدن   البعد الثاني
وظھرت مشكالت جدیدة تشمل تدھور المرافق وتلوث البیئة وزحف المباني على األراضي 

  الزراعیة المحدودة وانتشار العشوائیات

% من ٣٥التوزیع العمري لھؤالء السكان  : نسبھ كبیرة من سكان مصر صغار السن   (حوالى  البعد الثالث
  عدد السكان) وھى فئة غیر منتجة وتحتاج إلى العدید من الخدمات مما یؤدى إلى زیادة اإلعالة 

  ویتمثل ذلك في ارتفاع نسبة األمیة وارتفاع معدالت البطالة والفقر بصورة كبیرة  البعد الرابع

  ما نتائج  المشكلة السكانیة :

  
  نقص الغذاء

إلى زیادة الطلب على السلع االستھالكیة خاصة الغذائیة وال   ىالزیادة السكانیة تؤد
تفي المحاصیل الغذائیة والثروة الحیوانیة بحاجات السكان ، لذلك لجأت الدولة إلى 

  استیراد المحاصیل الغذائیة 

نقص نصیب الفرد فى 
  العذبةالمیاه 

متراً مكعباً سنویاً ، وھو أقل من حد الفقر  ٧٥٠یبلغ نصیب الفرد من المیاه نحو 
المائي مما یؤثر على كثیر من األنشطة االقتصادیة ، أھمھا الزراعة واستصالح 

  األراضي .

من نتائج المشكلة السكانیة عدم قدرة الدولة على توفیر الخدمات مثل التعلیم   عجز فى الخدمات
  خدمات الصحیة والمرافق .وال
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   یترتب على المشكلة السكانیة العدید من المشكالت االجتماعیة التي ترتبط بعضھا -

  
  

ازدحام المدن 
وظھور 

  العشوائیات

ھجرة السكان من الریف إلى المدن  تؤدى الزیادة السكانیة في مصر وما یرتبط بھا من 
إلى تضخم حجم المدن وازدحامھا الشدید مما یؤدى إلى األضرار بھا وتدھورھا ، كذلك 

انتشار العشوائیات وھى تجمعات عمرانیة في المدن الكبرى وحولھا غیر مخططة 
عمرانیاً وتفتقر إلى الخدمات الصحیة والمیاه النقیة والصرف الصحي والطرق وشروط 

  . لسكن الصحيا

تمثل العشوائیات مشكلة لھا انعكاسات اقتصادیة واجتماعیة وأمنیة تھدد أمن  -
  .واستقرار المجتمع 

  
  الفقر

% من ٤٠تعانى نسبة كبیرة من المصریین من انخفاض مستوى المعیشة مما جعل نحو 
عدد السكان دون مستوى الحد األدنى للمعیشة مما یعنى زیادة معدالت الفقر ، وقد تم 

  جنیھاً سنویاً  ٣٠٧٦حساب قیمة خط الفقر للفرد بحصولھ على مبلغ 
  

  
  
  
  
  

  مشكلة االمیھ

 ١٠واألمیة ، حیث تبلغ نسبة األمیة فى الفئات أكثر من  تعانى مصر من انتشار الجھل
% وتزداد نسبة األمیة بین اإلناث عن الذكور كما تزداد نسبة األمیة بین ١,٣٠سنوات 

% فى المدن وذلك بسبب سیادة حرفة ٧,٢٠% وتقل إلى ٥,٣٧سكان الریف لتصل إلى 
انخفاض مستوى المعیشة الزراعة وغیرھا من الحرف التى ال تحتاج تعلیماً خاصة مع 

  وقلة الخدمات التعلیمیة ولجوء عدد كبیر من األطفال للعمل فى الحقول .

  استخدام األطفال كأید عاملة . -٢الفقر وانخفاض مستوى المعیشة.     - ١
  سوء توزیع الخدمات التعلیمیة  - ٣

  :األمیة مشكلة مواجھة وسائل
 تطوعي بشكل المجال ھذا في الخریجین بالعمل تكلیف  - األمیة محو برامج في التوسع

  . المدارس إنشاء في التوسع - التعلیمیة العملیة تطویر  -بالوظائف، االلتحاق قبل

  
  
  
  
  

  البطالة

  .المفھوم : وجود نسبة مؤثرة من شباب المجتمع خارج قوة العمل 

  قصور النمو االقتصادي عن مالحقة النمو السكاني . - ١
  مل .عجز المدخرات المحلیة عن تمویل االستثمارات الالزمة لتوفیر فرص الع - ٢
  % ) من قوة العمل . ١٢،٥م (  ٢٠١٢معدل البطالة عام  -
  تقل بین الذكور و یزداد معدل البطالة بین اإلناث  -
  البطالة في الحضر أكثر من الریف . ترتفع معدالت -

  التركیز على التعلیم المھني و الحرفي في ضوء متطلبات سوق العمل . - ١
  توجیھ االستثمار نحو المشروعات التي تستوعب أكبر عدد من العاطلین . - ٢
  .تحفیز مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصغیرة . - ٣

  
  

اإلدمان وتعاطي 
  المخدرات

وقد زادت زیادة كبرة فى السنوات األخیرة  -
من مواجھتھا وذلك من ویرتبط باإلدمان العدید من الجرائم مما یمثل مشكلة حقیقیة البد 

  خالل :
واالجتماعیة لتعاطي المخدرات ، وذلك نشر الوعي بین الشباب عن األضرار الصحیة  - ١

  من خالل وسائل اإلعالم المتنوعة .
  التنمیة االقتصادیة وتوفیر فرص عمل للشباب للحد من مشكلة البطالة  - ٢
  تفعیل قوانین تجریم جلب المخدرات واالتجار بھا وتعاطیھا . - ٣
  محاربة األمیة والجھل وكذلك االعتقادات الخاطئة عن المخدرات . - ٤
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تنظیم األسرة ، والتنمیة للتغلب على المشكلة بآثارھا االقتصادیة واالجتماعیة البد من السیر فى اتجاھین ھما :  -
  بالمشكلة السكانیة ، االقتصادیة . وأن تركز السیاسة الشاملة على مواجھة األبعاد األربعة المتعلقة

نمیة اإلقلیمیة لمناطق بعیدة عن التركز واإلزدحام السكانى ، مثل الواحات التوسع فى مجاالت الت  أوالً 
  وشبھ جزیرة سیناء والساحل الشمالى وساحل البحر األحمر ووضع برامج تنمویة 

البحث عن مصادر جدیدة للمیاه وتحسین وسائل الرى وتحدیثھا ، والتوسع فى استصالح   ثانیاً 
  ائیة بزیادة اإلنتاج الزراعى وتقلیل اإلعتماد على اإلستیراداألراضى للزراعة لسد الفجوة الغذ

  تطویر التعلیم خاصة الفنى لتوفیر الكفاءات الالزمة لتطویر الصناعة .  ثالثاً 

اتباع برامج فعالة للتنمیة البشریة فى محو األمیة والتعلیم والصحة لمردودھا المباشر على   رابعا
  السكان .

تحسین العالقة مع الدول الخارجیة خاصة الدول العربیة والتى تضم المالیین من العاملین   خامساً 
  المصریین 

  

  
 الثالث الدرس على تدریبات

 :مناسبة بكلمات التالیة العبارات أكمل :األول السؤال
 . ٢٠١٢ عام العمل قوة من ...........% البطالة معدل بلغ - أ .
  ..................... و ............... ومشكلتي اإلدمان مشكلة بین عالقة ھناك -ب
 ...................... ھي االمیة محو عن المسئولة الھیئة -ج
  ......................... و ....................... انتشار في الفقر انتشار یساھم - د

 ؟...........إذا یحدث الثانى ماذا السؤال
 .الشباب بین البطالة معدالت في الزیادة استمرت - أ

 .الفني خاصة التعلیم بتطویر الدولة اھتمت -ب
 ؟  ...على المترتبة النتائج ما :الثالث السؤال

 .مصر في البطالة انتشار - أ
 .السكاني التركز عن بعیدة لمناطق التنمیة مجاالت في التوسع -ب

 ؟  ...من كل بین العالقة ما :الرابع  السؤال
 .مصر في والموارد السكان - أ

  االجتماعیة المشكالت و السكانیة الزیادة -ب
  

==============================================================  
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  تتعدد االنشطة االقتصادیة في مصر ومنھا  -

   الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة

% من ٢٩یمارسھا عدد كبیر من سكان مصر ، حیث تزید نسبتھم على  ؟ حیثتعد الزراعة من أھم األنشطة س: 
   ٢٠١١% من جملة الناتج المحلى اإلجمالى لعام ٥,١٣تساھم الزراعة بنحو و إجمالى العاملین فى مصر

   العوامل الطبیعیةاوال : 

% تفریباً ، خاصة بعد تحول نظام الرى من نظام الرى ٩٩تعتمد علیھ الزراعة بنسبة   میاه نـھر النیل
  الحوضى إلى الرى الدائم 

  تعد المصر الثانى الذى تعتمد علیھ الزراعة فى مصر   المیاه الجوفیة
  األمطار

  
الساحل الشمالى  ( سیناء والصحراء الغربیة) سواء بطریق مباشرة أو   فيیعتمد علیھا  -

  من  خالل حفر اآلبار الضحلة للحصول على میاه المطر المتسربة من السطح
  التربة : تتنوع التربة ما بین : - ٢

  النیلىفى الوادى والدلتا  ومنخفض الفیوم ، وتتمیز بتجانسھا وتتكون معظمھا من الطمى   تربة طینیة
  

  تربة رملیة
فى بطون األودیة الصحراویة وفى الواحات وشمال سیناء والساحل الشمالى ، وھى تربة 

خفیفة تتسرب فیھا المیاه بسرعة وتفتقر للمادة العضویة ، ویؤثر ذلك  على تنوع 
  المحاصیل الزراعیة .

  المناخ : - ٣
   -یؤثر المناخ فى الزراعة ، وذلك من خالل عناصره المختلفة ، خاصة الحرارة والمطر والریاح :

  درجة
  الحرارة

  

  حیث تجود بھا محاصیل المناطق الحارة مثل قصب السكر والذرة : * المناطق الحارة فى الجنوب
مثل بنجر السكر :حیث تجود محاصیل المناطق معتدلة المناخ  * المناطق المعتدلة فى الشمال

  والشعیر .

  الریاح
  

تؤثر الریاح على المحاصیل الزراعیة ، خاصة عندما تھب ریاح حارة فإنھا تضر بالمحاصیل 
  الحقلیة بما تحملھ من أتربة ورمال وتؤدى إلى سقوط البراعم واألزھار .

   العوامل البشریةثانیا: 
  نظام الرى : - ١
إلى رى دائم ، حیث اھتم محمد على بزراعة المحاصیل الصیفیة  ١٩تحول نظام الرى الحوضى فى بدایة القرن  -

  : ، واقیمت عدید من مشروعات الرى لتنظیم میاه الرى وتتمثل فى

 ترعة أمثلتھا ومن .الزراعیة األراضى إلى النھر میاه لتوصیل تشق اصطناعیة مائیة قنوات  الترع
  الدلتا غرب في والنوباریة الدلتا شرق في واإلسماعیلیة النیل وادي في اإلبراھیمیة

 أمامھا لتصب المیاه منسوب رفع وتعمل على النھر مجرى في بوابات تنشأ لھا مائیة حواجز  القناطر
  المتفرعة الترع في

 أسوان خزان
  العالى والسد

  متًرا١٢١ ارتفاعھ ویبلغ م، ١٩٠٢عام أسوان خزان أنشئ
 خزان من الجنوب إلى ویقع م،١٩٧١عام تشغیلھ وتم م، ١٩٦٠عام فأنشئ العالى السد أما

  .السد بحیرة في دائًما تخزیًنا المیاه ویخزن .كم ٦،٥ بنحو أسوان
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  نظام الصرف  - ٢
  م ، ١٩٣٣بدأ اإلھتمام بتحسین الصرف الزراعى عام  :

  مما ادى  الى  تزاید أعداد المصارف وأطوالھا ، و محطات الصرف . وخاصة فى الدلتا . 
  بحر البقر فى شرق الدلتا . و زفتى فى وسط الدلتا و إیتاى البارود فى غرب الدلتا . ومن أھم المصارف :

  العمالة الزراعیة : - ٣
تعد األیدى العاملة أساس قیام النشاط الزراعى بمراحلھ المختلفة ، وقد لوحظ أن نسبة العاملین فى الزراعة فى  

  ھجرتھم من الریف الي المدن للعمل بالصناعة .بسبب % ) ٢٩%الى ٤٨تناقص مستمر( من 
  السیاسات الحكومیة : - ٤
  االستراتیجیة .تحدید المساحات المطلوب زراعتھا بالمحاصیل  -
  متابعة مشروعات الرى والصرف الكبرى  -  ن خالل الجمعیات الزراعیة .    نظم الضرائب ودعم المزارعین م -

  المساحة الزراعیة فى مصر
ملیون فدان ، وتتوزع ھذه المساحة فى أراضى  ٦,٨م نحو  ٢٠١١تبلغ مساحة األراضى الزراعیة فى مصر عام 

  الفیوم ، وفى الواحات بالصحراء الغربیة ، وفى الساحل الشمالى .الوادى والدلتا ومنخفض 
   مساحة األرض الفعلیة .المساحة الزراعیةھى 
فیقصد بھا اجمالى مساحة المحاصیل فى كل المواسم الزراعیة خالل السنة ، فإذا زرع  المساحةالمحصولیة :

 الفدان فى السنة مرتین تصبح المساحة فدانین .. وھكذا .
  المحاصیل الزراعیة فى مصر أھم

  
  
  

  القمح
  

  اھم المحافظات  االنتاج  االھمیھ

محصول شتوى  -
یزرع فى جمیع أنحاء 

الوادى والدلتا إلى 
جانب زراعتھ فى 
مناطق الواحات 

  ،والساحل الشمالى 

مالیین طن  ٩،٥م أكثر من  ٢٠١٣عام 
ملیون فدان ) وھذا ٣،٤،(المساحة المزروعة 

  لإلستھالك المحلى .اإلنتاج ال یكفى 
تعد مصر من أكبر الدول فى العالم استیراداً  -

مصر سنویاً كمیات كبیرة من للقمح وتستورد 
   القمح

البحیرة والشرقیة 
  والدقھلیة

یوجد فى مصر ثالث 
دورات زراعیة ھى العروة 
الشتویة والعروة الصیفیة 
والعرةى النیلیة ، ویھدف 

ذلك إلى تكثیف اإلنتاج 
 . الزراعى

نظام الرى نتیجة اتباع مصر 
الدائم ، یتسرب جزء من 
المیاه إلى باطن األرض ، 

ویرتفع منسوب ھذه المیاه 
مما یؤدى إلى ارتفاع نسبة 
األمالح فى التربة ویسبب 

أضراراً بالمزروعات ولحل 
ھذه المشكلة یتم انشاء 

المصارف لصرف المیاه 
الزائدة عن حاجة األرض 
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  االرز

محصول صیفى  ـ  -
ویلى القمح من حیث 

أھمیتھ كمحصول 
  غذائى 

تعد مصر أكبر الدول العربیة انتاجاً لألرز(  -
طن) ،  وتصدر منھ كمیات إلى ملیون  ٦،٧

  الخارج

تتركز زراعتھ فى 
شمال الدلتا ، 

وانتشر أخیراً فى 
  مصر الوسطى

  

  اھم المحافظات  االنتاج  االھمیھ  

  المصدر الرئیسى لصناعھ السكر  قصب السكر
  

  الوجھ القبلى   ٢٠١٣م طن عام ١٦
من المحاصیل المداریة 

  الحارة

محاصیل ھو محصول شتوى من   بنجر السكر
المناطق المعتدلة والمعتدلة 

  الباردة

و القبلى  كفر  الوجھ البحرى   
  الشیخ والدقھلیة .

  
  

  القطن
  
  

اھم المحاصیل النقدیھ التى لعبت 
دور مھم فى االقتصاد المصرى 
واشتھرت مصر بزراعة القطن 
طویل التیلة ، ویتم تصدیر جزء 

  منھ والباقى یصنع محلیا 

الف طن عام ٢٥٥
وھو اقل من ٢٠١٣

  السنوات السابقھ 

الدقھلیة والبحیرة والشرقیة 
  وبنى سویف .

  

   تقوم الدولة بالعدید من الجھود المستمرة لزیادة المساحة المزروعة من القمح ، -
  زیادة رقعة المساحة المزروعة قمحاً . - ١
  وتقاوم األمراض النباتیة .استنباط أصناف جدیدة من القمح تعطى انتاجاً أكبر  - ٢
  استصالح أراض جدیدة فى ھوامش الدلتا وفى الصحارى المصریة . - ٣
  بم تفسر قلة انتاج مصر من القطن في السنوات االخیرة ؟ -س :-
  بسبب  إتجاه السیاسة الحكومیة نحو التوسع فى زراعة المحاصیل العذائیة . -

 محاصیل أخرى
  كما تنتج  الخضروات والفاكھة والحمضیات وغیرھا الكثیر .  - الفول والشعیر  -ملیون طن )٥الذرة الشامیة ( -

  أھم مشكالت الزراعة فى مصر:
أفدنة ٥% من األراضى الزراعیة  مقسم إلى حیازات زراعیة ألقل من ٦٠تفتت الملكیة الزراعیة ، فنحو  - ١

  للحیازة 
  التكنولوجیة الحدیثة فى الزراعة .العمالة الزراعیة غیر المدربة على استخدام األسالیب  - ٢
  النمو العمرانى على حساب الرقعة الزراعیة ، وما یصاحبھ من تبویر لألراضى الزراعیة وتناقص مساحتھا  - ٣
  التصحر الذى تتعرض لھ األراضى الزراعیة خاصة فى ھوامش الوادى والدلتا ، وكذلك فى الواحات . - ٤
 .یخالف القانون فیما األحمر الطوب ةصناع في واستخدامھا التربة إزالة - ٥
  انتشار اآلفات مما یؤدى إلى انخفاض انتاجیة األراضى الزراعیة ، ویعمل على زیادة تكلفة اإلنتاج . - ٦
  .استخدام الوسائل القدیمة فى عملیات الرى والزراعة  - ٧

   دلل تتعدد جھود الدولة فى مجال التنمیة الزراعیة
  بھوامش الدلتا ومناطق الواحات وشمال سیناء والساحل الشمالى .استصالح األراضى  - ١
  استنباط سالالت جیدة من المحاصیل الرئیسیة مثل : القمح ، واألرز ، والقطن ؛ لزیادة إنتاجیة الفدان . - ٢
  مساعدة المزارعین من خالل منح القروض ومدھم باألسمدة واألعالف وتورید محاصیلھم بأسعار مناسبة  - ٣
  الرى خاصة فى المشروعات الجدیدة . فيإدخال وسائل حدیثة  - ٤
  اإلھتمام بمشروعات الرى والصرف وحفر اآلبار  -٦التوعیة واإلرشاد الزراعى ودعم نقابة الفالحین .    - ٥

  مصر في الحیوانیة الثروة :ثانًیا
  ر .* توجد أنواع رئیسة من الحیوانات تعتمد على الغذاء من الحقول  أو الحظائ

   دلل ترتبط الثروة الحیوانیة فى مصر بالزراعة ،
  * كثیراً ما یربى الفالح الحیوانات بھدف العمل فى الحقل ،

  وإن كان األمر قد تغیر أخیراً بعد التوسع فى المیكنة الزراعیة ،  
  وإحالل اآللة محل الحیوانات .
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  عام ؟اد الثروة الحیوانیة فى مصر بشكل انخفاض أعد -دلل 
  نقص المساحات المزروعة باألعالف مثل البرسیم . - ١
  استخدام المزارعین للحیوانات فى الحقل مما یؤدى إلفى إجھادھا وضعفھا . - ٢
  انتشار األمراض التى تفتك بالثروة الحیوانیة مثل الحمى القالعیة وجنون البقر . - ٣
  محلیاً . ارتفاع أسعار األعالف المصنعة - ٥قلة اإلمكانات البیطریة . - ٤

  ثالثا:  الثروة السمكیة
تعد األسماك والقشریات مصدراً رئیسیاً للغذاء ، وترجع أھمیتھا إلى سد النقص فى اللحوم والدواجن خاصة مع  -

  رخص ثمنھا وإقبال عدد كبیر من السكان علیھا .
  ملیون طن وینتج من : ١,١نحو  ٢٠١٣وقد بلغ إنتاج األسماك فى مصر عام  -

ألف  ٢٧٥مصاید البحار والبحیرات الشمالیة والبحیرات الداخلیة ونھر النیل وفرعیھ والترع ، ویبلغ انتاجھا نحو 
  . ألف فدان  ٨٢٥طن ، بینما ینتج من المزارع السمكیة نحو 

لقشریات وجدیر بالذكر أنھ رغم اإلنتاج الكبیر لمصر من األسماك إال أنھا تستورد أنواعاً عدیدة من األسماك وا -
  (الجمبرى) والرخویات ؛ لسد حاجة السكان من األسماك .

  یبلغ إجمالى واردات مصر من األسماك نحو ملیون طن سنویاً  -
  اسئلة على الدرس االول

 یلي ما أكمل :األول السؤال
 .م ٢٠١١ لعام اإلجمالى المحلي الناتج جملة % من ……………… بنحو الزراعة تساھم -أ

 .الحارة .................. المحاصیل من السكر قصب یعد -ب
 .رأس ملیون .............. نحو م ٢٠١١ عام في مصر في الحیوانیة الثروة أعداد بلغت - ج
 .................... و ............... ھما فئتین في مصر في الزراعة في المؤثرة العوامل تصنف - د

 الحالتین فيالسؤال الثانى : ضع عالمة ( صح ) او ( خطا ) مع ذكر السبب 
  .والتعدین الزراعة من كل على مصر في االقتصادیة األنشطة تقتصر - أ

  الواحات وفي الصحراویة األودیة بطون في الطینیة التربة تنتشر -ب
   .والریاح المطر عنصرى خالل من الزراعة في المناخ یؤثر - ج
  .الفیوم في زراعتھ تتركز شتوى محصول األرز - د
   .للقمح استیراًدا العالم دول أكبر من مصر تعد - ه
  طن )ملیون   ١،٣م( ٢٠١٠ عام مصر في األسماك إنتاج بلغ - و
 :القوسین بین مما الصحیحة اإلجابة اختر :الثالث لسؤالا
 ................ عدا ما مصر في الزراعة في المؤثرة الطبیعیة العوامل من یعد یلي مما كل - أ
 .)المناخ - الزراعیة العمالة - المیاه موارد - التربة(

 )األرز - الشعیر - القمح - لـ ...............( القطن إنتاًجا العربیة الدول أكبر مصر تعد -ب
 .مصر اقتصادیات في بیًراك دوًرا لعبت التي الھامة النقدیة المحاصیل من ............................ یعد - ج
 .)الشامیة الذرة - األرز - القطن - الفول(
 .)العیون - المطر - النیل نھر - اآلبار( % ٩٩میاه...........بنسبة على مصر في الزراعة تعتمد -د

 ؟...........تفسر بم :الرابع السؤال
 .الزراعة في العاملین نسبة تناقص -ب اقتصادي                        كنشاط الزراعة عائدات انخفاض - أ

  .مصر في الحیوانیة الثروة أعداد انخفاض - ج
  

=========================================================  
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 أوالً : الثروات المعدنیة :
  

  توجد فى مصر ثروات معدنیة عدیدة ومتنوعة منھا -
  اوال : المعادن الفلزیة  

  االھمیة  االنتاج  

  الحدید
  

اھم مناجمةو أكثرھا جودة واكثرھا استغالل ھى  الواحات البحریة .                          مالیین طن ٣
ویرجع ذلك  بسبب مناجم البحر االحمر غیر مستغلة رغم جودتھا -

لبعدھا ووعورة التضاریس وتباعد المناجم ، مما جعل من الصعب 
  استغاللھا 

  المنجنیز
  

الف  ١٤٠
  طن 

یوجد فى منطقة أم بجمة فى سیناء ، كما یوجد فى جبل علبة ، ُیصدر 
معظمھ إلى الخارج ، ویستخدم الباقى محلیاً فى صناعة الحدید والصلب 

  ملیون طن ١٠ویبلغ االحتیاطى 

  وادي العالقى  –جبل علبھ     الكروم

بجبال البحر اال  حمر استغل الفراعنة خامات الذھب من مناجمھ     الذھب
  بالصحراء الشرقیة ، ویستغل حالیاً من مناجم السكرى .

  المعادن الالفلزیة واالحجار   ثانیا: 

  االھمیة  االنتاج  

  المرتبة الثامنة عالمیا    الفوسفات
 الفوسفات المناجم ( الحمراوین ) لتركیز أقدم القصیر: –حقل سفاجة

 فوسفات سوبر إلى وتحویلھ
 اإلنتاج وُیْنقل إسنا، قرب القبلى بالوجھ : السباعیة والمحامیدمنطقة  -

  األسمدة الفوسفاتیة  مصانع حیث وأسیوط وأبوزعبل الزیات كفر إلى
ویعد أكبر حقول الفوسفات فى مصر ، ویقدر  حقل أبو طرطور: - 

  . ملیون طن ٧٠٠من اإلحتیاطى بأكثر 

و حمام فرعون ووادى غرندل یوجد فى الساحل الشمالى الغربى لمصر     الجبس
  فى سیناء وعلى ساحل البحر األحمر .

      اإلسماعیلیةجم رأس ملعب فى سیناء ، ومن شمال أساساً من مناویستغل  -

المالحات المنتشرة على ساحل البحر المتوسط والبحر األحمر وخلیج     ملح الطعام
  قارون .السویس ، ومنھا مالحة إدكو ومالحة شرق بورفؤاد وبحیرة 

یستخرج بطریقة التبخیر الصیفى ؛ حیث یترسب ملح الطعام (كلورید 
  )الصدویوم 

  صناعھ الزجاج (تصدر الى الخارج خام ) فيیستخدم     رمال الزجاج
  سیناء وفى الصحراء الشرقیة ووادى النطرون بالصحراء الغربیة

  

والموجودة فى مصر : الرصاص ، والزنك ، والنحاس ، ذات األھمیة الكبیرة  ومن الثروات المعدنیة األخرى* 
والكازولین ، والرخام والجرانیت ، والطفلة ، والزلط ، والرمال السوداء ، ورمال البناء وغیرھا ، والتى توجد فى 

  مناطق متفرقة من مصر .
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  ثانیاً : مصادر الطاقة

  االنتاج و اھم المناجم  وجھ المقارنھ

م ، ثم بدأ ١٩٦٧وقد توقف اإلنتاج عام  -جبل المغارة ، وجبل حالل ووادى الجدى  الفحم
  بعد تحریر سیناء  ١٩٨٠التشغیل عام 

  منطقة خلیج السویس   البترول
  حقلى مرجان بحرى وبالعیم بحرى ، ومن أھم الحقول البحریة

  . حقول سدر وعسل وأبوردیس على جانبى خلیج السویس ومن أھم الحقول البریة 
وتوجد بالصحراء الغربیة ، حقول البترول ومن أھمھا حقل قارون وأبى الغرادیق 

  ورزاق وغیرھا .
  طن ملیون ٣٥ نحو م ٢٠١٤ عام البترول إنتاج بلغ•
 ٢٠٠بطول  بواسطة خط سومیدینقل البترول فى مصر من السویس إلى اإلسكندریة  -

  كم لیصل إلى میناء سیدى كریر 

  
  
  

  الغاز الطبیعى

  م ط ویصدر الباقى عن طریق انابیب ١٢تستھلك مصر اكثر من 
حقل أبى ماضى وحقل الوسطانى شمال الدلتا ، وكذلك حقل أبى قیر ، وتنتج نحو  -

  % من جملة اإلنتاج ٢٠
  حقل أبى الغرادیق وحقل أبو سنان وبدر الدین بالصحراء الغربیة  -

 الصناعات في خام ادةوكم النظیفة، للطاقة كمصدر الطبیعى الغاز یستخدم
 یستخدم كما للبوتاجاز، كبدیل المنازل من كثیر في حالًیا أدخل وقد ھذا البتروكیماویة،

  للسیارات كوقود أیًضا
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توجد فى مصر العدید من الثروات المعدنیة ، والتى تساعد على دعم الصناعة وتقدمھا مما قد یسھم فى تحقیق  -
  التنمیة اإلقتصادیةفى البالد حال استغاللھا استغالالً ال یعود بالنفع على المجتمع .

   -جھود الدولة لتنمیة الثروة المعدنیة : 
  والتنقیب عن معادن جدیدة .البحث  - ١
  تنمیة اإلنتاج فى مناطق اإلنتاج الحالیة . - ٢
ادخال األسالیب العلمیة والتكنولوجیة المتقدمة فى التنقیب واإلستخراج ، وبصفة خاصة فى قطاع استخراج  - ٣

  البترول ، وھو الذى تعتمد علیھ مصر كثیراً فى دعم اإلقتصادالمصرى
  ثانیا النشاط الصناعى

فى عھد محمد على ، ومنذ ذلك التاریخ وحتى الوقت الحاضر  ١٩عرفت مصر الصناعة منذ نھایة القرن الـ 
شھدت الصناعة تطورات عدة ما بین تدھور ونھضة ، متأثرة فى ذلك باألوضاع السیاسیة المحیطة ، وبعض 

  العوامل األخرى ، حیث تتطلب الصناعة توافر عدد من المقومات .
  عةمقومات الصنا
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  معوقات الصناعة
  نقص بعض المواد الخام ومستلزمات الصناعة . - ١
  صعویة منافسة المنتجات الصناعیة العالمیة سواء من حیث الجودة أو األسعار . - ٢
  مستوى المعیشة .التضخم ، وانخفاض األجور وانخفاض  بسببضعف األسواق المحلیة  - ٣
  .كالصین التى تمارسھا بعض الدول الخارجیة سیاسات اإلغراق  - ٤
  عزوف الكثیر من المستثمرین عن اإلستثمارفى المجاالت الصناعیة ،  - ٥
  نقص العمالة الماھرة وھجرة العدید منھا إلى الخارج وقلة مراكز التدریب المھنى .  - ٦
  اإلعتماد على اآلالت القدیمة فى عدید من المصانع . -٨اآلالت التصنیع .  اإلعتماد على الخارج فى استیراد  - ٧

  جھود الدولة للنھوض بالصناعة :
  ادخال صناعات حدیثة مثل اإللكترونیات وتجمیع السیارات والبتروكیماویات وغیرھا . - ١
  المصریة .رفع الجمارك على الواردات من الصناعات األجنبیة ، والتى تنافس الصناعات  - ٢
  استغالل المناجم وتطویرھا لسد حاجة المصانع من المواد الخام الالزمة . - ٣
  تشجیع اإلستثمارفى المجاالت الصناعیة وتوفیر التسھیالت لھا . - ٤
  التوسع فى برامج التعلیم والتدریب لتوفیر العمالة الماھرة المطلوبة فى المشروعات التنمویة . - ٥
  صناعة من خالل رفع األجور وزیادة الحوافز .تشجیع العاملین بال - ٦

 اسئلة على الدرس الثانى 
 :یلي ما أكمل :األول السؤال

 و ........................و ........................ منھا ومتنوعة عدیدة معدنیة ثروات مصر في توجد - أ
 ........................ و ........................ ھما :فئتین في المعدنیة الثروات تصنف -ب
 .العالم في الفوسفات إنتاج في ........................ المرتبة مصر تحتل - ج
 وخلیج .............. والبحر .............. البحر ساحل على المنتشرة المالحات من الطعام ملح یستخرج - د
 .ووادي ........................ وجبل ........................ جبل في مصر في الفحم طبقات توجد -ه
 اضف لمعلوماتك  .حقالً  ........................ على مصر في البترول حقول عدد یزید - و
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السؤال الثانى : ضع عالمة ( صح ) او ( خطا ) مع ذكر  الحالتین فيالسبب 
 (                       ).                 الصناعات في خام وكمادة النظیفة للطاقة كمصدر البترول یستخدم - أ

ا الطبیعي الغاز من مصر تستھلك -ب   (                       )                    .طن ملیون ١٢ من أكثر سنوّیً
                                                                                         (               )                                            .الفلزیة المعادن أمثلة من الفوسفات یعد - ج
 )             (                                           .مصر في الفوسفات حقول أكبر القصیر - سفاجة حقل یعد - د

 :القوسین بین مما الصحیحة اإلجابة اختر :الثالث السؤال
 )الذھب - المنجنیز - الجبس - الطعام المتوسط  (ملح البحر ساحل على المنتشرة المالحات من یستخرج -أ

 .الشرقیة بالصحراء األحمر البحر بجبال مناجمة من ........................ خامات الفراعنة استغل - ب
 )الفوسفات - الذھب - الحدید - الكروم(
 )بجمة أم - بركھ أم - طرطور أبو - السكرى( سیناء في .............. منطقة في المنجنیز إنتاج یتم - ج
 )الفوسفات - الزنك - القصدیر - الحدید(..............الالفلزیة المعادن أمثلة من - د

 ؟...........تفسر بم :الرابع السؤال
 .نوعھ جودة من الرغم على اآلن إلى األحمر البحر بجبال الحدید مناجم استغالل عدم

 ؟ ...إذا یحدث ماذا :الخامس السؤال
  .نادرة مصر فى الطاقة مصادر كانت

 :یلي ما أكمل :األول السؤال
 ........... ،........... منھا المقومات من عدد توافر الصناعة تتطلب -أ

 ........... عھد في ........... ال القرن نھایة منذ الصناعة مصر عرفت -ب 
 ........... وصناعة ،........... صناعة مصر في الرئیسة الصناعات أمثلة من -  ج
 ........... و ........... صناعة والبترولیة الكیماویة الصناعات تشمل  -ه 
 ............ محافظة في الخشبیة بالمنتجات الخاصة الصناعیة المنشآت تتركز  - و

 السؤال الثانى :  ضع كلمھ  (صح) ، او(خطا) مع ذكر السبب فى الحالتین:
 (                  )   .األخرى العالم دول من وغیرھا الدولة بین السلع تبادل بھا یقصد الداخلیة أالتجارة .
  .المصریة الواردات أھم من القمح بیعد.
 .للدولة التجاري المیزان عجز على ذلك دل تستورده بما مقارنة الدولة صادرات زادت جكلما.

  الصناعة ازدھار إلى ھذا أدى كبیرة للسكان الشرائیة القوة كانت دكلما .
 المصریة الصادرات أھم من اللحوم تعد .ه
 لمصر مصدر كأكبر األوربیة السوق دول تأتي .و
   .الداخلیة التجارة ازدھار على ذلك دل عددھا وزاد األسواق ازدھرت كلما .ز
 ) ( .السوق حالة خالل من الصناعي االقتصاد یقیم .ح
  .والزجاج األسمدة صناعة على الحراریات صناعة تشتمل .ط

 :القوسین بین مما الصحیحة اإلجابة اختر :الثالث السؤال
 .)الصابون - السیرامیك - األدویة - عدا....(األسمدة ما والبترولیة الكیماویة الصناعات من یلي ما أكل .

 صناعة مصر محافظات كل في مصانعھا وتوجد انتشاًرا؛ الصناعات أكثر ب من
 )الحراریات - األخشاب - البناء مواد  - والنسیج الغزل( 
 )المالبس-اللحوم - الطبیعي الغاز - الفوسفات   (       ..............                 المصریة الواردات أھم من ج .

 ؟ ...تفسر بم :الرابع السؤال
 .المصریة الصناعة مقومات تعدد .أ

 .لمصر التجاري المیزان عجز .ب
 : التالیة العبارة صحة على الجغرافیة باألدلة برھن الخامس : السؤال

 .ذوحدین سالح الصناعة - ١
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 الحیاة بالنسبة للدولة النتعد طرق النقل بأنواعھا بمثابة شرایین   

  یتم عن طریقھا نقل األفراد من مناطق السكن إلى مناطق العمل في شكل حركة یومیة والعكس  - 
  یتم بواسطتھا نقل البضائع من المصانع إلىاألسواق ونقل المواد الخام من المناجم إلى المصانع  - 

  انواع النقل والمواصالت فى مصر
  النقل البرى أ -اوال:

  الطرق البریة : -
تمتد فوق األراضي المصریة شبكة من الطرق البریة المرصوفة وغیر المرصوفة  
: من أھمھا-   

 السویس  –أسیوط الغربي ؛ طریق القاھرة  –؛ طریق القاھرة اإلسكندریة  –طریق القاھرة  
 تعد السیارات الوسیلة الوحیدة لنقل الركاب والضائع والسلع المختلفة بین مناطق البالد  
  السكك الحدیدیة : -ب
ما بین القاھرة  حدیدىتعد مصر من أقدم الدول التى استخدمت السكك الحدیدیة ، وبدأ إنشاء أول خط  -

  م . ١٨٥٣واإلسكندریة وانطلق أول قطار فى عام 
  الحدیدیة للربط بین مدن الدلتا والوادىوتمت الخطوط  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  النقل المائى : - ثانیا :
النقل خالل نھر النیل وفرعیھ رشید ودمیاط والترع الرئیسیة مثل ترعة اإلبراھیمیة  ویشملالنقل النھرى :   -أ

  وبحر یوسف .
 تشكل الطرق المائیة الداخلیة خاصة نھر النیل إضافة للطرق البریة والسكك الحدیدیة  
: الصعوبات التي تواجھ النقل النھرى-  

ـ وعلى الرغم من ذلك  فھناك صعوبات ترتبط بالنقل النھرى منھا :(  البطء وانخفاض منسوب المیاه فى بعض 
  ) الفترات ، وعدم توفر موانئ نھریة حدیثة للسفن
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  قناة السویس :النقل البحرى : -ب
  

  بم تفسر : اھمیة قناة السویس كطریق مالحى خاصة بعد حفر قناة السویس الجدیدة ؟
تعد من أھم الممرات المالحیة العالمیة ، حیث تعبرھا السفن وناقالت النفط من دول العالم المختلفة ، وتتمیز كطریق 

  مالحى باستقامتھا فى معظم امتدادھا ، وتعد قناة السویس مصدر للدخل القومي 
  یادة الدخل القومى لمصر ز في% ممایساھم ٢٥٩ومن المتوقع زیادة دخل القناة بعد حفر القناة الجدیدة بنسبة  -

  -رغم طول سواحل مصر فان عدد الموانئ المصریة قلیل جدا ویرجع ذلك إلى :
  ویرجع ذلك إلى أن معظم ھذه السواحل بعیدة عن العمران بالوادى والدلتا إلى جانب عدم صالحیة سواحل كثیرة - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اھم الموانى المصریة
  تتعامل مع أكثر من نصف تجارة مصر الخارجیة . - : میناء اإلسكندریة

وھما المیناء الخارجى ، حیث یقع شرق مدخل القناة الشمالى ، والمیناء الداخلى ویقع جنوب -: میناء بورسعید
  بورسعید .

یقع على الطرف الجنوبى بقناة السویس ، ویعد من أھم الموانئ بالنسبة لحركة الركاب والبضائع : میناء السویس
  لى البحر األحمر .انشئ میناء السویس الحدیث شمال غرب المیناء القدیم .ع

  وھو میناء تجارى وتعدینى .: میناء سفاجا

  النقل الجوى : - ثالثا : 
وركیزة للتجارة الدولیة  أصبح النقل الجوى بمثابة الشریان الرئیسى للحیاة اإلقتصادیةفى العصر الحدیث ، -

  مصر . وعنصر جذب للنشاط السیاحى فى
  وقد ساعد على ذلك الموقع الجغرافى المتمیز لمصر ، مما جعلھا نقطة التقاء لكثیر من الخطوط الجویة العالمیة .  -

  ومن المطارات الدولیة مطار القاھرة وشرم الشیخ واإلسكندریة . والمحلیة مرسى مطروح والخارجة .

  ** مستقبل النقل فى مصر :
  یة لتحسین وسائل النقل وتطویرھاوضعت العدید من الخطط المستقبل

  ومن أمثلة المشروعات المستقبلیة : 
  امتداد مترو األنفاق للوصول إلى أطراف مدینة القاھرة والمدن الجدیدة . -
  تعمیق قناة السویس وتطویرھا . - 
  تطویر الموانئ القدیمة وإنشاء موانئ حدیثة . -
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  تطویر السكك الحدیدیة وتجدیدھا . -
  تحت الدراسة لعمل جسر مائى ما بین مصر والسعودیة جنوب خلیج العقبة .مشروع  -

  ثانیا : التجارة الخارجیة
  یقصد بھا تبادل السلع والخدمات بین الدولة وغیرھا من دول العالم االخرى  .

  تعكس التجارة الخارجیة المستوى االقتصادى للدولة  -
  لم الخارجى تعكس مستویات العالقة بین الدولة ودول العا -

    فيالتجارة الخارجیة لمصر وتتمثل  فيھناك مجموھم من العوامل التى تؤثر 
     الصادرات والورادات المصریة  

ملیار دوالر  ٦٥تزید قیمة الواردات المصریة عن قیمة صادراتھا . حیث یقدر ما تستورده مصر من الخارج بنحو 
  ، وقد انعكس ذلك على المیزان التجارى الذى سجل عجزاً مستمراً .ملیار دوالر  ٢٢، بینما ال یصدر بأكثر من 

 الواردات الصادرات وجھ المقارنة
الفوسفات والغاز الطبیعى والخضروات   السلع

 والمالبس الجاھزة واألجھزة المنزلیة.
القمح ، والزیوت النباتیة ، واللحوم ، 

 واألجھزة واآلالت ،

 األوربیة كأكبر مصدر إلى مصرتأتى دول السوق  - ١ الدول
  الوالیات المتحدة األمریكیة - ٢
  الدول األسیویة واألفریقیة . - ٣
 دول شرق أوربا . - ٤
 وتأتى الدول العربیة فى المركز األخیر . - ٥

: مستقبل التجارة الخارجیة في مصر وأھم مشكالتھا-   
:  المیزان التجاري للبالد في الوقت الحاضر لیس في صالح مصر یرجع ذلك إلى-   
  انخفاض نسبة الصادرات  - ٢زیادة قیمة الواردات بشكل مستمر                         - ١

لكن مع ذلك ننتظر مستقبال زیادة التبادل التجاري مع الدول العربیة وكذلك الدول األفریقیة حیث  
  عقدت العدید من االتفاقیات مع الكثیر من ھذه الدول  - ١
  التوسع الصناعي في مصر والذى یتوقع معھ أن تزید حركة التجارة الخارجیة - ٢

  الشراكة المصریة العربیة وطرق تنمیتھا :
  تعتمد الشراكة المصریة العربیة على

المنظمات العربیة للتنسیق الكامل بین الدول العربیة اتفاقیات ثنائیة ، ولیس وفقاً لقرارات استراتیجیة تتخذھا  -
  تعتمد على درجة تحسن العالقات السیاسیة بین الدول العربیة وبعضھا البعض ، -وبعضھا البعض     

  یصعب تقنینھا ووضع أھداف بعیدة المدى لھا بسبب  
  التغیرات التى تتعرض لھا المنطقة  -
  یة على معظم الدول العربیة خاصة البترولیة .استمرار الھیمنة اإلقتصادیة الغرب -

 : طرق تنمیة الشراكة المصریة العربیة-  
  -تبذل مصر جھدا كبیرا في تحسین عالقتھا مع الدول العربیة وعقد االتفاقات المختلفة معھا من خالل:

  تشجیع المستثمرین العرب في شتى المجاالت االقتصادیة   - ١
  ورھا في التنمیة االقتصادیة والعمرانیة في الكثیر من الدول العربیةالعمالة المصریة تقوم بد - ٢

  التجارة الداخلیة
ویقصد بھا تبادل السلع والخدمات المتنوعة من سلع مصنعة أو منتجات زراعیة وغیرھا ما بین المحافظات  -

الكبرى ، مثل أسواق الفاكھة والمناطق المختلفة داخل الدولة من خالل األسواق المتخصصة التى تنتشر فى المدن 
  والخضروات والماشیة .

وكلما ازدھرت ھذه األسواق وزاد عددھا دل ذلك على ازدھار التجارة الداخلیة ،وقد اتسعت فى مدن مصر  -
المختلفة أسواق رئیسیة للتبادل التجارى والتسویق مثل : الموالت ، والمعارض ، والمحالت الكبرى ، والتى 

  تزداد یوماً بعد یوم 
 اسئلة على الدرس الخامس

 :یلي ما أكمل :األول السؤال
 . المرصوفة وغیر المرصوفة ......................... الطرق من شبكة المصریة األراضي فوق تمتد - أ

 .للدولة بالنسبة الحیاة ........................................ بمثابة المختلفة بأنواعھا النقل طرق تعد -ب
 ........................................و ........................................ إلى المائي النقل ینقسم -ج
 .كم .............ونح بطول ....................... و .......... مدن بین للربط مصر في الحدیدیة الخطوط تمتد - د
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 الممرات أھم من ............................... قناة تعد -ه .العالمیة حیةالمال
 .الخارجیة مصر تجارة نصف من أكثر مع ............................... میناء یتعامل - و
 ............................... و ...................... ومنھا مصر في القومي الدخل مصادر تتعدد - ز

 الحالتین فيعالمة كلمة صح او خطا مع ذكر السبب  ضع :الثاني السؤال
 ) ( .والبحري البري النقل من كل على مصر في النقل أنواع تقتصر - أ

 ) ( .الحدیدیة السكك استخدمت التي الدول أقدم من مصر تعد -ب
 ) ( .البري النقل بواسطة السنة في البضائع من طن مالیین 8 نحو نقل یتم -ج
 ) ( .الخارجیة مصر تجارة نصف من أكثر مع سفاجا میناء یتعامل - د
 ) ( .القدیم المیناء غرب شمال الحدیث السویس میناء أنشئ -ه
 ) ( .فقط طبیعیة موارد من تمتلكھ بما دولة ألیة االقتصادي الوضع یتحدد - و
 ) ( .الحدیث العصر في االقتصادیة للحیاة الرئیس الشریان بمثابة الجوي النقل یعد - ز

 ؟...........تفسر بم :الثالث السؤال
 .للدولة بالنسبة والمواصالت النقل وسائل أھمیة - أ

 .مالحي كطریق السویس قناة أھمیة -ب
 .االقتصادیة الموارد تعدد رغم مصر في القومي الدخل معدل انخفاض -ج

 بین قارن الرابع  السؤال
 إنشائك؟ من جدول المقارنةفي أبعاد توضیح مع مصر في المختلفة النقل أنواع 

============================================================  
   

  
  
  

  
تعد السیاحة مصدراً رئیسیاً من مصادر الدخل القومىفى مصر بما توفره من فرص عمل للمواطنین وعملة  -

  صعبةوتعد مصر من الدول السیاحیة ذات األھمیة فى العالم .
  مقومات الجذب السیاحى

  السیاحىمقومات الجذب 

  المقومات البشریة  المقومات الطبیعیة

   نھر النیل  - المناخ  - الموقع الجغرافى  -
  البیئة الطبیعیة  -

 التسھیالت السیاحیة  -النقل = التراث الحضارى   -
   التنوع اإلجتماعى -

  
  

  

ویمتد من اإلسكندریة حتى السلوم غرباً ، وتوجد بھ عشرات القرى السیاحیة ، ومن أھم مناطقھ : العلمین ،  -
  وسیدى عبد الرحمن ، ومرسى مطروح ـ ویجذب ھذا النطاق السیاحة العربیة .

  تتمیز بمقومات طبیعیة شدیدة التنوع ما بین بیئة ساحلیة وجبلیة وصحراویة . - ١
اضافة إلى تاًء والشمس الساطعة ، تتمیز سواحل خلیج العقبة بكثرة الشواطئ الرملیة وبالمناخ الدافئ ش - ٢

  الجذب السیاحى الرئیسة خاصة فى شرم الشیخ .إمتداج الشعاب المرجانیة مما جعلھ من مناطق 
  .توجد فى سیناء العدید من اآلثار القدیمة مثل : دیر سانت كاترین ، وقلعة صالح الدین ، غیرھا  - ٣
ا السیاحیة تضم القاھرة والجیزة والمناطق القریبة ، ومن أھم معالمھ - - ٢

  أھرامات الجیزة ، وقلعة صالح الدین ،واألزھر الشریف ، والكنیسة المعلقة ، وغیرھا .
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وتوجد بھ آثار تاریخیة من الفرعونیة حتى اإلسالمیة وتنتشر فى معظم مدنھ 

  نا الجبل واألشمونین فى المنیا وقراه ، ومن أھمھا معابد وآثار األقصر ومعبد أبى سمبل جنوب أسوان ، وأثار تو
  ھذا ویوجد بالفیوم الكثیر من المعالم األثریة مثل : آثار میدوم ، وعین السیلین ، بجانب منطقة بحیرة قارون  -

تمیزه بتنوع البیئات من بیئة ساحلیة تمتد أمامھا میاه صافیة زرقاء ، وشعاب مرجانیة غاطسة تمتد بامتداد  - ١
  ھ .الساحل وسھول رملیة سھلیة تطلى ببالجات رملیة نقیة فى قطاعات كبیرة من

  ظھر جبلى تقطعھ أودیة عدیدة تمثل مسالك وطرق إلى داخل الصحراء ، وعادة ما تتم بھا السیاحة البیئیة  - ٢
   -واحات الصحراء الغربیة : 

حیث تتوفر العیون المائیة الكبریتیة والمعدنیة الحارة فى عدد كبیر من الواحات ، ھذا بجانب العدید من اآلثار مثل 
  جة ، ومقابر المزرقة ، ومقبرة شندى بالداخلة : معبد ھیبس بالخار

كما تعد الواحات مناطق جذب لسیاحة السفارى ، حیث تتوفر مخیمات السفارى ، وتنتشر الكثبان الرملیة  -
  .واألشكال التضاریسیة المتمیزة 

انشاء وزراة للثقافة ولآلثار لدعم وتنمیة المشروعات الكبرى والحفاظ على النظم الثقافیة والحضاریة  - ١
  المصریة .

  التوسع فى إنشاء الفنادق بدرجاتھا المختلفة .  - ٢
  تحسین الطرق ووسائل النقل سواء كان نھریاً أو جویاً أو بریاً . -٣ 

  المشاركة فى المعارض العالمیة و التسویق السیاحىفى دول العالم  -٥تطویر القرى السیاحیة والمنتجعات   - ٣
  التوسع فى إنشاء المطارات بالمناطق السیاحیة وتطویرھا . - ٤
  التعامل مع السائحین . توعیة المواطنبن وارشادھم بكیفیة - ٥
  إنشاء كلیات ومعاھد السیاحة لتوفیر الكوادر العلمیة والكفاءات فى العمل السیاحى . - ٦

  ** التحدیات التى تواجھ اإلقتصادالمصرى :
  انخفاض مستوى التقنیات بشكل عام فى كل المجاالت اإلنتاجیة .                     -أ
 ٢٠٠ملیار دوالر . ھذا إلى جانب ما یزید على  ٣٦الدیون : ویقصد بھا الدیون الخارجیة التى زادت على  -ب 

  ملیار جنیھ دوین داخلیة على الدولة تجاه السكان وھى فى ازدیاد مضطرد .
صاد بجانب عدم اإلستقرارفى األوضاع السیاسیة بالمنطقة ككل وفى مصر خاصة ، مما ینعكس سلباً على اإلقت -ج

  عودة العدید من العاملین بالدول العربیة إلى البالد مما یضیف عبئاً جدیداً على اقتصادیات البالد .
زیادة معدالت اإلستھالك من السلع والمنتجات غیر المتوفرة بالقدر الكافى مما یمثل عبئا على المیزان –د 

  التجارى المصرى وزیادة معدالت االستیراد .
  ھوض باإلقتصادالمصرى :** كیفیة الن

  العمل بأقصى سرعة على استقرار األوضاع السیاسیة فى البالد مع استقرار األوضاع األمنیة . - ١
  اإلھتمام بالثروات المعدنیة ومصادر الطاقة ، والبحث عن موارد جدیدة  - ٢
  ةاالھتمام بالزراعة من خالل تحدید المناطق الصالحة للزراعة واستصالح أراض جدید - ٣
  البحث عن مصادر میاه جدیدة فى المناطق الصحراویة والساحل الشمالى ، وتشجیع  حفر اآلبار. -٤ 

  دعم السیاحة وتشجیعھا وإزالة المعوثات أمامھا وتطویر المناطق السیاحیة . - ٥
  التعاون مع دول حوض النیل وتفعیل االتفاقات الخاصة بتقسیم میاه النیل . - ٦
  المصریة بالخارج وحل مشاكلھم ، وذلك من خالل السفارات المصریة بھا . االھتمام بالعمالة - ٧
  االھتمام بالتعلیم خاصة التعلیم الفنى ودعم البحث العلمى - ٨

  اسئلة على الدرس الرابع
 :یلي ما أكمل :األول السؤال

 ............... و ...................... فصلي في خاصة السنة فصول جمیع في معتدل بمناخ مصر تتمیز - أ
 .................. و ...........وخلیجي .............. و ........... البحر على سواحل مصر تمتلك -ب
 . ................................ و ...................... منھا للسیاحة الالزمة المقومات مصر في تتوفر -ج
 ................................ السیاحي الجذب مناطق الواحات تعد - د
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 مثل اآلثریة المعالم من الكثیر بالفیوم یوجد -ه ................................ و ...............
 .للسیاحة الالزمة ................................ المقومات أحد من المناخ یعد - و
 الحالتین:) ضع كلمھ  (صح) ، او(خطا) مع ذكر السبب فى ١
 ) ( .فقط الطبیعیة المقومات على مصر في السیاحة مقومات تقتصر - أ

 ) ( .الشاملة للسیاحة دعامة جعلھا األحمر البحر على مصر وقوع -ب
 ) ( .للسیاحة الالزمة البشریة المقومات أمثلة من العاملة األیدى تعد -ج
 ) ( .التنوع شدید الحضاري بتراثھا مصر تتمیز -د
 ) ( .الشمالي مصر بساحل المناطق أھم من الشیخ شرم تعد - ه

 :القوسین بین مما الصحیحة اإلجابة اختر :الثالث السؤال
 ...................................... مثل الھامة القدیمة اآلثار من العدید سیناء في یوجد - أ
 .)البشمو -البدویة القریة -سمبل أبو معبد -كاترین سانت دیر(

  ............ سیاحة ھو بعناصرھا المساس دون الطبیعیة بالمناطق االستمتاع إلى یھدف السیاحة من نوع -ب
 .)الثقافیة -البیئیة -الدینیة -الترفیھیة(
 ...................................... فصلي في خاصة معتدل بمناخ مصر تتمیز -ج
 .)والشتاء الصیف -والخریف الشتاء -والربیع الصیف -والخریف الربیع(
 ...................................... للسیاحة الالزمة الطبیعیة المقومات أھم من - د
 .)العاملة األیدى -التاریخي العامل -الجغرافي الموقع -والمواصالت النقل(

 ؟...........تفسر بم :الرابع السؤال
 .السیاحي جذب كعامل الطبیعیة البیئة أھمیة -ب .سیاحیة كدولة لمصر العالمیة المكانة - أ

 .سیناء جزیرة لشبھ السیاحیة األھمیة - د .لمصر السیاحیة الخریطة على األحمر البحر ساحل أھمیة -ج
 ؟..إذا یحدث ماذا :الخامس السؤال
 .للسیاحة الالزمة والبشریة الطبیعیة للمقومات مصر افتقرت

 .إنشائك من فیجدول المقارنة أبعاد توضیح مع مصر في السیاحة أنواع بین قارن :السادس لسؤال1
 .موضًحا ذلك اشرح.....السیاحیة التنمیة مجال في الدولة جھود تتعد :السابع لسؤال1
   .وتنمیتھا بالسیاحة للنھوض الدولة تبذلھا التي للجھود تقییمك -ب .مصر في السیاحة معوقات - أ
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