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                                                                                                ؟ حساسة حدود ملصر الشرقية الشمالية احلدود

 واثرة لفلسطني الصهيونى اإلحتالل لوجود 

 ملصر امنية خطورة وجود فى

 القدم منذ التجارية للطرق كمعرب مصر اهمية وبروز زيادة

 املتوسط البحر مهمني حبرين على مصر وقوع بسبب

 شرقًا والسويس العقبة وخليجية االمحر والبحر
  العامل يف مالحي طريق أهم السويس قناة تُعد 

 يف البرتول واستخراج اكتشاف: على املرتتبة النتائج ما

 السويس لقناه بالنسبة العربى اخلليج منطقة

 .ةالعاملي التجارة حركة زيادة .1
 مناطق من ونقله البرتول واستخراج اكتشاف .2

 آسيا شرق وجنوب العربي اخلليج يف تركزه
  .الشمالية وأمريكا أوربا إىل

 مقارنة والغرب الشرق بني املسافة اختصرت .3

 .الصاحل الرجاء رأس بطريق

  املصرية األراضي يف الصخور تنوع

 والعصور األزمنة طوال مصر سطح تعرض

 عوامل و  ، باطنية تشكيل لعوامل اجليولوجية

 اليت الصخور تنوع يف اثرت خارجية تشكيل

  مصر سطح منها تكونت

 :   األركية الصخور أهمية

 املعادن الفلزية من العديد على حتتوي .1
 )املنجنيز - الذهب - احلديد (أهمها

 مثل البناء بعض صخور بها توجد كما .2
 .والرخام اجلرانيت

  الثاني زمنال لصخور االقتصادية األهمية

حتتوي صخور احلجر الرملي النوبي على خزانات  .1

 املياه اجلوفية وخامات احلديد.

حتتوي الصخور الطباشرية على خامات  .2

 الفوسفات. توجد يف جبل املغارة رواسب الفحم 

  مصر فى الثالث اجليولوجى الزمن تكوينات أهمية

ة العالقة بني تكوينات الزمن اجليولوجي الثالث وصناعما 

 .البناء 

يوجد تكونيات صخور احلجر اجلريى فى  .1

 أغراض البناء و صناعة األمسدنت و اجلبس 

 حتتوى تكونيات امليوسني على مصايد البرتول  .2

  – مصر فى  الرابع اجليولوجي الزمن تكوينات أهمية
 وتكوين الرابع الزمن يف  اجلفاف/  بني العالقة ما

 رمص سطح

 نتشيط اىل ادى الرابع الزمن فى اجلفاف سيادة حيث

  ذلك عن فنتج الرياح حركة
الرواسب الرملية بصحراء مصر  الغربية ومشال  .1

 سيناء ومناطق من الصحراء الشرقية.

وادى النيل او منخفض الفيوم فى  رواسب طينية  .2

 والدلتا 

 تالل احلجر اجلريى  بالساحل الشماىل .  .3
 الشواطئ املرجانية  بساحل البحر االمحر .4

 . الغربية الصحراء يف الصحرواية نخفااتامل تكون

 إلي املائية اإلذابة وعمليات والشقوق الصدوع بسبب

 خالل املنخفضات هذه حبفر قامت اليت  الرياح جانب

 . الرابع الزمن

 هابة ومنابع احلبشية باملنابع النيل بهر اتصال
 . الباليسوسني عصر أوائل منذ البحريات

 احلبشية للروافد تمهد أرضية حركات حدوث بسبب

 . النيل بوادي والتصال مشاال االجتاه واالستوائية

  النيل نهر جمرى جانيب على الفياي السهل تشكيل
 النيل نهر دلتا تكوين/  تفسر مب  
 بعلميات االنهار مياه قيام على املرتتبة النتائج ما

 االرساب
 ما العالقة بني التعرية النهرية ودلتا نهر النيل 

 حيث األنهار بها تقوم التى: النهرية لتعريةا بسبب
  وترسيبها رواسبها بنقل وتقوم جماريها تنحت

  ذلك عن نتج

               اجملاري جانيب على الفيضى السهل  تكوين( أ)

  النهر مصب عند الدلتا  تكوين( ب)

 

 االمحر البحرين على الساحلية االشكال تعددتفسر / مب 

 واملتوسط

 للسواحل بالنسبة البحرية التعرية/ على رتتبةامل النتائج

       املصرية

 وارساب حنت بعمليات االمواج قيام/  على املرتتبة النتائج
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 ما العالقة بني اجلروف الساحلية والتعرية البحرية 

 بفعل البحر بها يقوم التى  البحرية التعرية بسبب
 عملت واليت واجلذر واملد الساحلية والتيارات األمواج

  السواحل تشكيل على

 -: األمواج عن الناجتة الساحلية األشكال أهم
 والشروم اخللجان              األرضية الرؤوس                 

 . الرملية الشواطئ                الساحلية اجلروف

 ؟ الفيوم منخفض نشأة..  تفسر مب

مت حفره بواسطة العوامل الباطنية وعمليات 

 ائي والرياح يف صخور اضهضبة اجلرييةالنحت امل

 املنخفاات باقي عن الفيوم منخفض خيتلف..  تفسر مب

 ؟ الغربية بالصحراء

 طينيبه تكونبت    رواسبب  قاعبه  رواسبب  ألن

بفعل وادى النيل ويروى مبياه نهر النيل عن طريق 

 حبر يوسف.

  سيناء مشال يف  خاصة اهمية الرملية الكثبان -: تفسر مب

  زانات طبيعية ملياه االمطارتعد خ 

 

 

  م641 العربى الفتح منذ أكرب بشكل مصر موقع دور برز

  ساهمت فى نشر االسالم فى مشال وغرب أفريقيا 

  كانت  معرب للطرق التجارية بني الشرق والغرب

مما زاد من موارد مصر مبن خبالل الرسبوم التبى     

 فرضت على البضائع التى تعرب هذه الطرق

 آخر إىل قطاع من الوادى تساعا خيتلف دلل

  يضيق بشكل عام فى اجلنوب ويتسع فى الشمال

ويصل أقصى اتساع له فى حمافظة بنبى سبويف   

 كم  25
   أقل اتساع له عند كوم امبو مشال أسوان )أقبل

 كم(. 3من 
      يزداد اتساعه غرب نهبر النيبل مقارنبة بانببه

الشرقى، خاصة فى القطاع املمتد من جنع محادى 

 اهرةإىل الق

  سيناء من الشمالي القطاع يف السطح ظاهرات تنوع

 . اخنفاضه وقلة احنداره 
    انتشببار السبببخات واملسببتنقعات ومنهببا سبببخة

املالحببة يف سببهل الطينببة يف الببركن الشببمالي  

 الغربي من الساحل.
  وجود الكثبان الرملية اليت تعد خزانات طبيعية

 ملياه األمطار  

  تبالل جبلبي احلبالل    امتداد التالل القبابية مثل

 واملغارة
  

 

 

 ومصر العربي اخلليج منطقة/ بني العالقة ما
ما النتائج املرتتبة / اكتشاف واستخراج البرتول من 

 منطقة اخلليج العربي )بالنسبة لقناة السويس ( 

 منباطق  من ونقله البرتول واستخراج اكتشاف 
 إىل آسيا شرق اخلليج العربي وجنوب يف تركزه

 الشمالية عرب قناة السويس   ريكاوأم أوربا
       مما جعل قنباة السبويس أهبم طريبق مالحبي يف

  العامل

  الربكانية بالتدخالت التصدعات/ بني العالقة ما
 فى حدثت الربكانية التدخالت/  على املرتتبة النتائج ما

                           سني األوليجو عصر

 حدثت اندفاعات وخروج للبازلت الربكانى 

مصاحًبا للحركات الصدعية التى تعرضت ضها 

 األراضى املصرية فى عصر األوليجوسني.
  نتج عن ذلك  جبل قطرانى مشال الفيوم 

 العصور اجليولوجية ونهر النيل 
 عصر أوائل االرضية واحلركات النيل نهر منابع

 الباليستوسني
 أوائل االرضية حلركات حتدث مل/ اذا حيدث ماذا
 نيالباليستوس عصر

 الثالث، بالزمن امليوسني عصر أواخر النيل نهر 

 املصرية األراضى فوق جمراه بشق بدأ حيث

 يةمصر

  اتصل باملنابع احلبشية، ومنابع هضبة البحريات

فى أوائل الباليستوسني نتيجة حلركات أرضية 

مهدت للروافد احلبشية واالستوائية لالجتاه 

 مشااًل واالتصال بوادى النيل فى مصر.

 مصر يف النيل نهر ومياة اثيوبيا دولة/  بني العالقة ما
 ملصر بالنسبة احلبشية املنابع أهمية -مب تفسر /

  من مياه النهر من روافده القادمة من 84يأتى %

 هضبة احلبشة،

 اجلوفية واملياه الثاني الزمن صخور/  بني العالقة ما
النوبي   صخور الزمن  الرملي احلجر صخور حتتوي .1

 احلديد وخامات اجلوفية املياه لى خزاناتع الثاني

 موقع مصر اجلغرايف وازدهار التجارة العاملية 

 خاصة اجلغرايف مصر موقع اهمية من زادتحيث  .2

   اجلديدة السويس قناة افتتاح بعد
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 يف مالحي طريق أهم السويس قناةفاصبحت  .3

 العاملية التجارة حركة زيادةبالتاىل  العامل

 اح الشمالية الغربية واالشكال الرملية ما العالقة بني الري

يف  الرئيسي السبب الغربية الشمالية الرياح تعد

 .الكثبان حترك واجتاهات األشكال الرملية تكون
 

 

 وخليجان مهمني حبرين بني مصر وقوع 

 التجارية للطرق كمعرب مصر اهمية بروز اىل ادى 

 القدم منذ
  للمالحة السويس قناة وافتتاح شق

 صبحت من اهم طريق مالحي فى العامل       ا:ـ 1

 :ب اختصرت املسافة بني الشرق والغرب2

:ب زادت من اهمية موقع مصر اجلغرايف خاصة بعد 3

 افتتاح قناة السويس اجلديدة  

 للتصدع النوبية تعرض الكتلة العربية

تاثر مناطق كثري من مصر خالل العصور اجليولوجية املختلفة 

 بالتصدع 

 للتصدع النوبية الكتلة العربية دث اذا / مل تتعرضماذا حي

                         البحر األمحر أخدود أ::ب تكون
 .اجلزيرة العربية شبه عن مصر ب:ب وانفصلت

 مصر ارض على اجليولوجية التكوينات تنوع

 وتعدد مصر ارض على الصخور تنوع ذلك على ترتب

 الطاقة ومصادر املعدنية الثروة

 النيل حوض مشال مصر وقوع

  املوقع اجلغرايف وانتقال املؤثرات احلاارية / ما العالقة بني

 النيل منابع اكتشاف يف كبري أثر له كان  
 البحر حوض دول من احلضارية املؤثرات انتقال 

 وسط إىل العربية اجلزيرة وشبه املتوسط
 السودان أراضي عرب إفريقيا

 الشمال من قادمة بيةجان ضغط التواءات حلركات مصر تعرض

 الشرقي

  اجليولوجية العصور خالل التوائية حبركات مصر تاثرت/ دلل

  االلتواء  حبركات مصر سطح يتاثر مل/  اذا حيدث ماذا

  ظهور العديد من القباب  مثل قبو البحرية الذى

حتول إىل منخفض الواحات البحرية فى 

 الصحراء الغربية

      ليجوسنياألو عصر فى حدثت اليت الصدوع 

           التصدع حركات من للعديد مصر تتعرض مل/  اذا حيدث ماذا  

 االمحر البحر وجبال. األمحر البحر تكوين 

 تسرب على املرتتبة النتائج ما سيناء جنوب وجبال

 االرض باطن اىل اجلوفية املياة

 املياة بفعل والتعرية البالبستوسني عصر/  بني العالقة ما

  اجلوفية

 فرتة الباليستوسني عصر يف املصرية االراضى شهدت .1

 املياة تسرب اىل ادت  الغزيزة االمطار سقوط

 االرض باطن اىل اجلوفية
  ذلك عن نتج 
 الفواصل توسيع على املتسربة املياه تعمل .1

 احلجر اجلريى .صخور بعض والشقوق وإذابة

 تكوين العديد من الكهوف .2

 مصر يف الرياح بفعل التعرية املرتتبة النتائج ما

  اجلفاف فرتة يف الرياح نشاط/ على املرتتبة النتائج ما

  الغربية الصحراء يف الصحراوية املنخفاات تكوين/ تفسر مب

 الصحراء يف الرملية والغطاءات الكثبان انتشار/ تفسر مب

   الغربية

لسيادة اجلفاف يف الوقت احلاضر "الزمن الرابع "  تنشط 

 يف املناطق الصحراوية الرياح كعامل تعرية
 نتج عن ذلك 

 الغربية  بالصحراء الصحراوية املنخفضات حفر 

 الرملية  والكثبان الغطاءات تكون 

 

 
 للمالحة السويس قناة وافتتاح شق/  اذا حيدث ماذا

 ملا اختصرت املسافة بني الشرق والغرب .1

 ب ملا زادت اهمية موقع مصر اجلغرايف  .2
 ر الدولية للتجارة الدولية مل تصبح مصر من أهم املعاب .3

 مل يزيد الدحل القومى ملصر  .4

 ؟ االن وحتى الرابع اجليولوجى الزمن فى اجلفاف يسود مل

 الصحرواية املخفضات  وحفر تعميق يتم  مل .1

  الغربية بالصحراء
 الرملية الكثبان و الغطاءات  تتكون مل .2

 مصر يف النوبى الرملى احلجر تكوينات توجد مل

  الغربية الصحراء يف الواحات منطقة يف اجلوفية  ةامليا انتشار

 عن النيل بنهر الفيوم منخفض يتصل مل/ اذا حيدث ماذا

 يوسف حبر ترعة طريق

 منخفضات باقى مثل الفيوم منخفض بني تشابة حدث 

  الغربية الصحراء

 فيضية رواسب من الفيوم منخفض قاع  يتكون مل
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 تواءاتاالل - التدخالت الربكانية - التصدع - 

حدوث حركات  اسبابها 

الصدوع التى 

حدثت فى عصر 

 األوليجوسني

حدثت اندفاعات 

وخروج للبازلت 

الربكانى مصاحًبا 

 للحركات الصدعية

 ضغط حركات

 من قادمة جانبية

 الشرق الشمال

اهم  -

 الظواهر 

مكونة البحر 

األمحر. وجبال 

البحر االمحر 

جنوب  وجبال

 سيناء

جبل قطرانى مشال 

 الفيوم

 قبو البحرية

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االركى الزمن

املثلث اجلبلي فى سيناء  ب جبال البحر األمحر ب 

 جبل العوينات

  خانق كالبشة ب  منطقة اجلندل األول بب

 وادي عربه ب مناطق  حول جبل العوينات األول الزمن

 الثاني الزمن

هضبيت اجللف الكبري والعبابدة. ب منخفض 

 الواحات البحرية  ب منخفض الفرافرة.

 هضبيت العجمة والتيه ب  جبل املغارة يف سيناء

 الثالث الزمن

 الصحراء يف مريكامار وهضبة الوسطى اضهضبة

  املعازة هضبة -ب الغربية

 وخليجي البحر األمحر مناطق حول  سواحل -

 والعقبة السويس

 الرابع الزمن

الشعاب  –الوادى والدلتا ومنخفض الفيوم 

املرحانية الساحل الشواطى الرملية يف الساحل 

 الشماىل

 

 الصخورب الرواسب  - األزمنة -

 زلتالبا -اجلرانيت -  االركى الزمن

 حجر رملي -  االول الزمن

صخور احلجر الرملي النوبي وصخور  -  الثاني الزمن

 طباشريية

 احلجر اجلريي  واجلبس -  الثالث الزمن

رواسب طينية وشواطئ مرجانية  -  الرابع الزمن

 وتالل جريية ورواسب رملية.

 

 الظاهــــــــــــــرة السطح اقسام

 الوادي
 والدلتا

 ومنخفض
 الفيوم

حبرية  ––اجلندل األول –ثنية قنا 

فرع  –فرع دمياط  –قارون  حبرية ناصر 

رشيد .بب فتحة الالهوان ب ب حبريات 

)املنزلة ب الربلس ، ادكو ، مريوط ( بغار 

 أشتوم اجلميل .

 الصحراء
 الغربية

اخلارجة ،الداخلة ، منخفضات  –

الفرافرة ، سيوة ، البحرية منخفض 

حبر الرمال  –وط  اقليم مري –القطارة( 

جبل  –هضبة اجللف الكبري  –العظيم 

بب اضهضبة –غرد أبو احملاريق ب العوينات 

اجلريية بب  ابو طرطور بب خليج ابوقري بب 

اضهضبة الوسطى ب هضبة مارمريكا ب  

اضهضبة اجلنوبيةبب ) -اضهضبة الوسطي

رأس علم الروم ، ورأس الضبعة ، ورأس 

 ويطى ب البا لعرباحلكمةب خليج ا

 الصحراء
 الشرقية

وادي  –حبل الشايب بب –جبل علبة 

رأس بناس   -وادي أسيوطى  ––العالقي 

مرسي علم بب  بب جبال البحر االمحر ب بب

وادى الطميالت بب رأس حدربة بب املعازة 

 اجلريية وهضبة العبابدة الرملية

 جزيرة شبة
 سيناء

هضبة العجمة جبل  –هضبة التية 

 بلي احلالل واملغارةج –سانت كاترين

بب  رأس حممد ب وادى العريش دير سانت 

كاترين ب سهل القاع بب وادى فريان بب 

 وادي سدر .بب حبرية الربدويل
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 الثالث الثاني الزمن 

 % من مساحة مصر33 من مساحة مصر %42 املساحة 

انواع 

 الصخور 

صخور احلجر الرملي 

النوبي تعلوها صخور 

 طباشرية

 احلجر اجلريي  

 

 

 

 

االهمية 

ادياالقتص

 ة 

حتتوي صخور احلجر  .1

الرملي النوبي على 

خزانات املياه 

اجلوفية وخامات 

 احلديد.

حتتوي الصخور  .2

الطباشرية على 

 خامات الفوسفات

. توجد يف جبل  .3

 املغارة رواسب الفحم

تستخدم صخور  .1

احلجر اجلريي يف 

أغراض البناء 

وصناعة األمسنت 

 واجلبس 

حتتوي تكوينات  .2

امليوسني على 

ول مصايد البرت

وتكوينات 

 اجلبس.

 

اماكن 

 االنتشار 

ب هضبيت اجللف الكبري 

 والعبابدة.

منخفض الواحات 

البحرية وأجزاء من 

 منخفض الفرافرة.

مساحات كبرية من 

هضبيت العجمة والتيه يف 

 وسط سيناء.

جبل املغارة يف مشال 

 سيناء.

اضهضبة الوسطى 

وهضبة مارمريكا يف 

 -الصحراء الغربية

 هضبة املعازة 

مناطق متفرقة على  -

طول سواحل البحر 

األمحر وخليجي 

 السويس والعقبة.

 

 

 

 الزمن الرابع  الزمن االركى   

% من مساحة 10 املساحة

 مصر 

% من مساحة 14

 مصر 

 رواسب وتالل جريية  اجلرانيت والبازلت  انواع الصخور

 االهمية

 االقتصادية

 العديد على حتتوي

 الفلزية املعادن من

 - احلديد( همهاأ

 )املنجنيز - الذهب

 بها توجد كما .2

 صخور بعض

 اجلرانيت البناءمثل

 والرخام

 رواسب طينية 

 رواسب حبرية 

 شاطئ مرجانية 

 تالل جريية 

 رواسب رملية 

 جبال البحر االمحر  اماكن االنتشار 

 جبل العونيات

ب املثلث اجلبلى فى  

 سيناء بب 

خانق كالبشة 

جلندل االول فى ا

 نهر النيل 

الوادى والدلتا 

 ومنخفض الفيوم 

 الساحل السماىل 

ساحل البحر 

 االمحر

 الصحراء الغربية 

 مشال سيناء 

 

 

 

 

 النطاق الساحلى  

 الدلتا  يف

 النطاق الساحلى

 الصحراء الغربية  يف

ميتد من شرق  االمتداد 

بورسعيد حتى غرب 

 اإلسكندرية

 غرب من ميتد

 هضبة حتى ندريةاإلسك

 ( مريوط اقليم.)السلوم

 

اهم    

 الظواهر 

 .الواضح رجهتع .1

 به الرؤوس كثرة .2

 دمياط رأس مثل

 الربلس ورأس

  رشيد وراس

 به اخللجان وجود .3

 أبو خليج مثل

 .قري

بارزة.  أرضية رؤوس .1

مثل )رأس الضبعة بب 

رأس احلكمة بب رأس 

 علم الروم(

وجود اخللجان مثل  .2

 خليج العرب 

 شواطئ رملية  امتداد .3

 

 

 

 النطاق الساحلى  

  الصحراء الشرقية 

 النطاق الساحلى

  سيناء 

تقع فيما بني خط  االمتداد 

الساحل شرقٌا 

 ومرتفعات البحر األمحر

ميتد من رفح شرقٌا حتى 

 .شرق التفريعة غربٌا

 

اهم    

 الظواهر 

 عام بشكل يتميز .1

 مع سطحه باستواء

 التالل بعض بروز

 املرتفعة

 رواسب يغطيه .2

 ومفتتات رملية

 

 وقلة اخنفاضه .1

 .احنداره

 السبخات انتشار   .2

    .واملستنقعات

 .الربدويل حبرية وجود .3

:  مثل القبابية التالل .4

    .املغارة و حالل جبل

 الكثبان وجود .5

  الرملية
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 الدلتا الوادى 

    

قع
ملو

ا
 

 جنوب من ميتد

 .القاهرة إىل مصر

 ثمثل إلي أقرب هندسي شكل

 التفرع نقطة عند قمته تقع

 القاهرةومتتد غرب مشال

 ساحل طول على قاعدته

 سهل من املتوسط البحر

 حتى بورسعيد شرق الطينة

 .غربٌا اإلسكندرية

  

ص
ائ

ص
خل

ا
 

 من يتكون (1

 طميية رواسب

 النيل نهر رسبها

 .جانبيه على

 بإنبساطه يتميز (2

  اخلفيف واحنداره

 اتساعه خيتلف (3

 آخر، إىل قطاع من

 باستوائه سطحها يتميز:ب 1

 يف خاصة عام بشكل

 .الشمال

 من خفيفا احندارٌا تنحدر:ب 2

 وسط يف الشمال إلي اجلنوب

 .الدلتا

 

 

 
 الصحراء الشرقية الصحراء الغربية

مشااًل : البحر  املوقع

 0املتوسط

جنوبًا : حدود 

 مصر مع السودان .
 شرقًا : وادي النيل 

غبرببًا : احلدود 

 0ملصرية الليبيةا

 وادى من متتد

 الشمال يف الطميالت

 السياسية احلدود حتى

 اجلنوب يف السودان مع

اهم اقسام 

 التضاريس

 اضهضاب  أ:ب 

 باضهضبة اجلنوبية :1

 :ب اضهضبة الوسطى 2

  :ب هضبة مارمريكا3

  النطاق الساحلىب:ب 

 خط الساحل.     :ب 1

 السهل الساحلى.     -2

 االمحر.جبال البحر  -3

 النطاق اضهضبى.:ب 4
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 التعرية بفعل الرياح  التعرية املائية   
اوجة 

 الشية

كالهما من العوامل اخلارجية ويتم عن طريق النحت 
 والنقل والرتسيب

 

 

األختالف 

"نتائجها 

 " 

 نتج عنها 
النهرية نتج عنها  التعرية:ـ 1

 والدلتاوات  السهل الفيضى 
تعرية حبرية ينتج عنهـا  :ـ 2

 الرءوس االرضية واخللجان 
ـــ 3 ــا   :ــ ــل امليــ ــة بفعــ تعريــ

 اجلوفية ينتج عنها الكهوف 

 ينتج عنها 
 يف املنخفضات:ـ 1

 الصحراء الغربية 
:الغطاءات والكثبان 2
 ملية الر

 

 

 

 اهلضبة اجلنوبية اهلضبة الوسطى هضبة مارمريكا
 االمتداد :ـ

ـــ  الســـهل  مشااًل:ـ
 علـى  السـالل  تطـل  

 يف مباشــر  البحــر
مثـل   املواضـ   بعـ  
 .. السلوم

ـــ  حيــدها  جنوبًا:
ــا  منخفضــ  جنوًب
 . وسيو  القطار 
 

 
الظواهر 

 التضاريسية بها  

 صــخر  ســطحها
ــا لخــا  مــن تقريًب

  الرملية. الرواسب
 

 وسط متتداالمتداد 
  الغربية الصحراء

 حدودها :
 :ـــ  هضــبة  مشــااًل
  مارمريكا
ــا ــبة  جنوبـ ـــ اهلضـ ً :ـ
 اجلنوبية 

 :ــــ ادـــدو غربـــًا
 .الليبية املصرية
 علــى تطــل شــرًًا:
 حبافـات  النيـل  وا  

 ـ .ومتقطعة منحدر 
الظواهر 

 التضاريسية بها  

ـــ  مـــــنخف 1  :ـــ
 البحريــة الوالــات
 الفرافر . ومنخف 

:ـــ  االشــكال الرمليــة 2
 مثل
 احملاريق  أبو غر 
  العظيم الرمال حبر

    املساحة واالمتداد  

 ثلث حنو تشغل
 الصحراء مسالة
 .الغربية

 -حدودها :

ــااًل ــة  : مشـــ ادافـــ
الشـــمالية ملنخفضـــ   
 0اخلارجة والداخلة

خــــــط  :جنوبــــــًا 
 اددو  م  السو ان.

 .وا   النيل :شرًًا 
ادــــدو   : غـربـــــًا

 0املصرية الليبية
الظواهر 

   التضاريسية بها
ــات  .1 ــل العوينـ جبـ

ــرر  ــور غـ )جنـ
 هضبة 

 االجـااء  يعرف .2
 الغربيـــة منهـــا

 اجللـ   بهضـبة 
 .الكبري
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 مـــــــعــــــــنــــاه المفهوم

 علم
 اجليولوجيا

يعنى باللغة اليونانية علم األرض ، و هوالعلم   -

الذى يهتم بدراسة نشأة الكرة األرضية و 

التطور اجليولوجي الذى مرت به ، و خصائص 

الصخور وأنواعها و تارخيها ، و ينقسم إىل 

علم  فروع عديدة  ،مثل علم احلفريات و

 الطبقات الصخرية وغريها

األراضي الفيضية اخلصبة التى متتد على  - النيل وا ى

جانيب نهر النيل ، و حيدها حافات عالية من 

الشرق و الغرب و ميتد من جنوب مصر اىل 

 القاهرة .

 

 الدلتا

رواسب فيضية تكونت عند مصب النهر ،  -

ترتسب فى مياة شاطئية ضحلة ، خترتقه فروع 

يتبق منها سوى فرع رشيد و فرع  للنهر مل

 دمياط .

 

 سبخات

أرض منخفضة تتميز باألمالح نتيجة لقربها  -

من املياه اجلوفية أو من البحر و تبدو رطبة 

 شتاءا  وجتف صيفا  .

الفرتة التى ينخفض فيها منسوب مياة نهر  - حتاريق

النيل ، و متتد من نهاية  فيضا نة  حتى 

ذلك قبل التخزين بداية الفيضان التاىل ، و 

 الدائم ببحرية السد العاىل .

 

 بوغاز

فتحة تصل البحر بالبحرية و تعمل على  -

تبادل املياة بينهما إضافة اىل  تبادل األحياء 

 املائية البحرية.

 

 غرود

كثبان طولية ضيقة ذات قمة حادة و جوانب  -

منحدرة ، و عادة ما متتد مع اجتاه الرياح 

فى وجودها و أكرب  السائدة ، و التى تسببت

 غرد أبو احملاريق 

 واإلرساب والنقل النحت عمليات - التعرية

واإلرساب اليت يقوم  والنقل النحت عمليات - 

 بها األنهار 

 التعرية
  البحرية

واإلرساب بفعل  والنقل النحت عمليات -

 األمواج والتيارات البحرية واملد واجلزر 

لبة تعرتض جمموعة من الصخور النارية الص - اجلندل

جمراة يف حمافظة أسوان ونتج عن حركات 

 تصدع باملنطقة

 

 

 تعد احلدود ........ أقصر حدود برية ملصر -1

 الشمالية (–اجلنوبية  – الشمالية الشرقية –.) الغربية 

 تعد الصخور .........على خزانات املياه  اجلوفية. -2 -3

 نيت(ب اجلرا احلجر الرملى النوبى) احلجر اجلريى ب 

 % من سطح مصر . 14ب تظهر آثار الزمن ............. فى :3

 ( الرابع –الثالث  -الثانى   –) االول 

                    نشطت ......... كعامل من عوامل التعرية فى فرتات اجلفاف  -4

 االمواج ب املياه ( الرياح بج ب ا)األمو

 اية نهر النيل .يعد نهر..... الذى يصب فى حبرية فيكتوريا بد -4

 الغزال( -السوباط –عطربة  – كاجريا)  

 يستمد النيل االزرق معظم مياهه من حبرية .......... :ب 5 -5

 ادوارد(  -الربت  –تانا  –) فيكتوريا 

 من الروافد احلبشية لنهر النيل ....... -7

 حبر اجلبل ( -النيل االبيض  - نهر السوباط –) نهر كاجريا 

 الدلتا بكثرة الرؤوس مثل رأس ............. يتميز ساحل – 8

 سفاجا ( –مجصة  –احلكمة  -لربلس) ا

 تصل مياه نهر النيل إىل منخفض الفيوم عرب -9

 (فتحة الالهون)التجويف الشماىل ب التجويف اجلنوبى ب 

 تشغل .... ثلثى مساحة مصر. -10

 الدلتا ( ب شبة جزيرة سيناء ب الصحراء الغربية) الصحراء الشرقية ب 

 :ب تظهر تكونيات الزمن اجليولوجى االول فى مصر فى ....11

 بب جبال البحر االمحر بب هضبة العبابدة بب منخفض الفيوم ( وادى عربة) 

 :ب توجد اهم مصايد البرتول ضمن الزمن اجليولوجى12

 بب الرابع ( الثالث ) االول بب الثانى بب

 ال ...........:ب اقل اتساع لوادى النيل فى مصر مش14

 بب بنى سويف بب سوهاج بب اسيوط ( كوم امبو) 

 :ب من أودية  الصحراء الشرقية  وادى ..........15

 بب العريش بب اجلمال بب سدر ( فريان )

 :ب بقصل هضبة العجمة من النطاق اجلبلى فى سيناء وادى ....16

 بب العقية بب ابو طريف ( ب فريان) العريش 

رية ......... بالبحر املتوسط عن طريق بوغاز اشتوم :ب  تتصل حب17

 بب ادكو بب الربلس ( مريوط ) املنزل ب                    اجلميل 

 بالزمن اجليولوجى الثالث. نهر النيل مبصر أواخر عصر .:ب نشأ 18

 بب األوليجوسني بب الباليستوسني ( امليوسني) االيوسني بب 

 كونيات الزمن اجليولوجى ...:ب توجد راسب الفحم ضمن ت19

 بب جبل العونيات بب جبل البحر االمحر بب هضبة املغازة ( جبل املغارة) 

:ب حدثت االلتواءات فى مصر بسبب حركة ضغط قادمه من 20

 االجتاه ......

 بب الشماىل الغربي بب اجلنوب الشرقى بب اجلنوب الغربي (الشمال الشرقى ) 
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 - االرقام على تدل ما اكتب مصر خريطة امامك

  ائر  عرض .................:ـ 1
 :ـ خط طول ......................2
 :ـ البحر ....................3
 :ـ البحر .......................4
 :ـ مدينة .......................5
 :ـ مدينة .....................6
 ........................ :ـ مدينة7
 :ـ  ولة ..........................8
 :ـ  ولة ...........................9
 :ـ  ولة .........................10

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - االرقام على تدل ما اكتب سيناء جزيرة لشبة خريطة مامك

 :ـ خليج .................1
 ..................:ـ خليج 2
 :ـ حبري  ..............3
 :ـ وا ى ...................4
 :ـ هضبة .................5
 :ـ هضبة ..................6
 :ـ اعلى قمة جبلية ............7
 :ـ وا ى ..................8
 :ـ وا ى ........................9
 :ـ مدينة ....................10
 :ـ مدينة .........................11
 :ـ مدينة ........................12
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 االرقام على تدل ما اكتب الغربية للصحراء خريطة امامك

 :ـ البحر .........................1

 :ـ منخفض ......................2

 :ـ منخفض ....................3

 خفض ....................:ـ من4

 :ـ منخفض ............................5

 :ـ منخفض .......................6

 :ـ منخفض ...........................7

 :ـ جبل .....................8

 :ـ هضبة ....................9

 :ـ هضبة ...........................10

 ..................:ـ تكوينات رملية  ..11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االرقام علية تدل ما اكتب الشرقية للصحراء خريطة امامك

 :ـ البحر .................1

 :ـ خليج ..................2

 :ـ هضبة  .................3

 :ـ خليج ...............4

 :ـ هضبة ................5

 ...........:ـ جبل .....6

 :ـ جبل ..............7

 :ـ وادى ................8

 :ـ مدينة ...............9

 :ـ راس بناس 10
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