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 محطات هامة للراحة والتموٌن فً الصحراء الغربٌة منذ أقدم العصور                                                                                                           

 الواحة التً تقع فً وسط الصحراء الغربٌة  (18

 أصغر الواحات فً الصحراء الغربٌة        (19

        منخفض رملً فً الصحراء الغربٌة علً الطرٌق الصحراوي بٌن القاهرة واإلسكندرٌة                                          (20

مساحة هابلة من الرمال فً الصحراء الغربٌة جنوب سٌوة بٌن مصر ولٌبٌا وهً خإلٌة من   (21



 

 

 صور العمران لخطورتها     

  كثبان رملٌة طولٌة الشكل ومتوازٌة أٌضا                    (22

 غرد ٌمتد من شرق الواحات البحرٌة وحتً الواحات الخارجة     (23

 عبارة عن رواسب رملٌة مفروشة فوق مساحات كبٌرة من سطح هضبة الصحراء الغربٌة                                          (24

 .                 وحتً مدٌنة السلوم ٌضٌق وٌتسع علً حسب ضغط أو تراجع الهضبةٌمتد من غرب اإلسكندرٌة  (25

             النٌل والدلتا من الغرب وبٌن البحر األحمر وخلٌج السوٌس وقناة السوٌس من السرق    تقع بٌٌن وادي  (26

ثانً أكبر أودٌة الصحراء الشرقٌة الجافة بعد وادي  الحمامات  ومنابعة العلٌا فً السودان  (27

 وٌنتهً عند بحٌرة السد  

 اكبر األودٌة الجافة فً الصحراء الشرقٌة   (28

                            وادي فً الصحراء الشرقٌة  عند كوم امبو     (29

 ورأسها علً البحر األحمر عند رأس محمد  هضبة مثلثت الشكل قاعدتها علً البحر المتوسط  (30

             هً أعلً قمة جبلٌة فً مصر                                (31

             تعتبر مصرف لمٌاة منخفض الفٌوم                         (32

   فً فترة زمنٌة معٌنة                            زٌادة السكان (33

                              أهم ظاهرة مؤثرة فً مناخ مصر ولولها لصار مناخ مصر علً وتٌرة واحد (34

 من العوامل المؤثرة فً مناخ مصر فتقلل من حرارة الصٌف وبرودة الشتاء    (35

 تأتً إلً مصر فً فصل الشتاء وتسبب سقوط األمطار الشتوٌة    (36

 تأتً إلً مصر فً فصل الربٌع وتسبب هبوب رٌاح الخماسٌن (37

 سحب منخفضة مثقلة ببخار الماء تتكاثف بفعل الهواء البارد وتسقط مطرا     (38

  حالة الجو فً المناطق الساحلٌة أثناء مرور اإلعصار    (39

              أغنى جهات اإلقلٌم شبه الصحراوي بالكساء النباتً   (40

 عدد السكان الذٌن ٌعٌشون فً الكٌلو متر المربع أو المٌل المربع  (41

                    السكان الذٌن ٌعٌشون فً المدن وعددهم فً تزاٌد  (42



 

 

               السكان الذٌن ٌعٌشون فً القري وعددهم فً تناقص  (43

               تحول القري إلً مدن مع ازدٌاد التقدم والتنمٌة (44

 .تقسٌم المجتمع إلً ذكور وإناث وتوزٌعهما علً فبات العمر (45

  . عدد الموإلٌد بالنسبة لكل ألف من السكان  (46

 عدد الوفٌات بالنسبة لكل ألف من السكان      (47

 انتقال السكان من مكان آلخر داخل البالد بقصد اإلقامة المؤقتة أو الدابمة                (48

    انتقال السكان من مكان آلخر خارج البالد (49

 عودة أعداد من السكان إلً مواطنها األصلٌة ومسقط رأسها     (50

 هً صافً الهجرة المغادرة والهجرة العابدة  (51
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 هً األقطان التً تعتمد علٌها صناعة الغزل والنسٌج المحلٌة (59

تعنً سعً الفالحٌن إلً تأمٌن حاجاتهم من المواد األساسٌة والمعاشٌة من إنتاج الغذاء  (60

  بصورة المختلفة   

 هً مكونات البناء الخرسانً الحدٌث من أسمن ومواد أخرى مكملة    (61

  .هً الطٌن أو الطوب اللبن واألخشاب المحلٌة وظلت سابدة آلالف السنٌن (62

 الفرق بٌن قٌمة الصادرات وقٌمة الواردات    (63



 

 

 هً من الصادرات غٌر المنظورة فً مصر                         (64

 زٌادة نسبة الواردات عن الصادرات بصورة كبٌرة   (65

                            سكون الهواء تماما  المحافظة التً تكسب السكان  أكثر مما تخسر (66

 المحافظة التً تخسر السكان  أكثر مما تكسب (67

 المحافظة التً تخسر سكان علً قدر ما تكسب  (68

ٌطلق علٌها مرحلة اإلستقرار والنضج السكانً وتتمٌز بانخفاض معدل الموالٌد وانخفاض  (69

معدل الوفٌات وقد                            .وصات إلٌها الدول المتقدمة  مثل فرنسا وألمانٌا 

 

 .اذكر المقومات الطبٌعٌة والبشرٌة لإلنتاج الزراعً ؟ (1

 ما الفرق بٌن المساحة المحصولٌة والمساحة الفعلٌة ؟ (2

 ما أثر العمران علً الرقعة الزراعٌة ؟ (3

 فً ضوء العبارة وضح (القطن هو ذهب مصر األبٌض ذو أهمٌة تجارٌة كبٌرة  )  2س 

. مظاهر اهتمام الدولة بمحصول القطن  (1

  .التوزٌع اإلقلٌمً للقطن  (2

 .األهمٌة اإلقتصادٌة للقطن  (3

. الظروف الطبٌعٌة الالزمة لزراعة القطن فً مصر  (4

 اشرح بالتفصٌل صناعة الجلود فً مصر ؟ :  3س

اذكر المقومات األساسٌة  للصناعة المصرٌة ؟  : 4س

و تتمثل هذه الجهود فى أربعة .. عظٌمة من أجل تنمٌة اإلنتاج الزراعً  تبذل الدولة جهوداًا  . 5س

 : تشكل مجاالت التنمٌة الزراعٌة هً محاور ربٌسٌة

 اذكر أسباب تطبٌق األسس العلمٌة الحدٌثة فً استغالل الثروة الحٌوانٌة ؟:  6س 

كايم ػهً  

 (انتاسيخ واندغشافيا)يذسط أول 



 

 

تحرص الدولة علً عدم المساس بالحد األدنى المطلوب لزراعة القمح لتأمٌن أقصً قدر  ) : 7س

:-  فً ضوء هذه العبارة تكلم عن  (من األمن الغذابً فً مصر 

. الظروف المالبمة لزراعة القمح فً مصر  (1

. التوزٌع اإلقلٌمً لزراعة القمح فً مصر  (2

السٌاسة التً وضعتها الدولة لتوفٌر الكمٌات الالزمة من القمح لتتناسب  مع معدالت  (3

 .اإلستهالك المرتفعة 

الحدٌد والمنجنٌز والفوسفات واأللمونٌوم من المعادن الهامة فً مصر التً تخدم األغراض  ):  8س

 فً ضوء العبارة اذكر ؟ (الصناعٌة بها 

. أهم مراكز استخراج الحدٌد والمنجنٌز والفوسفات فً مصر  (1

. مناطق تركز صناعة الحدٌد والصلب واأللمونٌوم  (2

. األهداف الربٌسٌة للتنمٌة الصناعٌة فً مصر  (3

اشرح بالتفصٌل أهم الخصابص الطبٌعٌة للصحراء الغربٌة ؟  : 11س

اشرح كٌف ٌتكون المنخفض الجوي فً مصر صٌفا ؟  : 13 س

 .تكلم عن طابع العمران البشري فً شبة جزٌرة سٌناء ؟ :  14س

 (من المنتظر أن تتبع مصر الدول المتقدمة فً الترٌث فً معدالت الموإلٌد وهبوطها  ) : 15 س

: - فً ضوء العبارة وضح 

. العوامل التً تأثر علً الموإلٌد والوفٌات ومن ثم علً الزٌادة السكانٌة  (1

ما األسباب التً أدت إلً هبوط معدل الوفٌات ال سٌما األطفال الرضع فً الوقت الحإلً   (2

المقصود بالهجرة العابدة ؟ وما العوامل التً أدت إلٌها ؟ ثم اذكر النتابج المترتبة علً ذلك ؟   ما  (3

اذكر الجهود التً بذلتها الدولة للنهوض بالسكك الحدٌدٌة وتطوٌرها ؟  :  16س



 

 

 بعد مصر فً والزراعة الري أفادت التً المشروعات أهم من العإلً السد ) : 17س

 الجوانب اإلٌجابٌة :- وضح العبارة ضوء فً ( علً محمد بدأهها التً الدابم الري مشروعات

. والسلبٌة التً نتجت عن بناء السد العإلً 

. ما العالقة بٌن انحدار النهر وتصرٌف النهر : 18س

 .ما أهمٌة نهر عطبرة كمورد للنٌل : 19س

 .حدد أوجه االختالف هضبة الحبشة عن هضبة البحٌرات من حٌث موارد المٌاه : 20س

 حدد أوجه االختالف بٌن النٌل  : 12س

. الربٌسى جنوب الخرطوم والنٌل الربٌسى شمال الخرطوم

 

الموقع الفلكً والجغرافً لمصر ؟ : 17س

معدالت الموإلٌد المرتفعة فً مصر ؟ 

  وجود الصرف المغطً فً مصر  ؟

   استصالح األراضً الزراعٌة فً كفر الشٌخ

  شق ترعة السالم ؟

  انحدار الوادي والدلتا انحدارا طفٌفا من

الجنوب إلً  

  ًتحول مصر من نظام الري الحوضً إل

الري الدابم ؟ 

  التً لها نظٌر ٌنتج فً مصر ؟ حظر استٌراد السلع

  ًعلً الرقعة الزراعٌة فً مصر  الزحف العمران

  (السد العإلً  )حفر بحٌرة ناصر  

  ًصرف المٌاة الزابدة من منخفض الفٌوم إل

بحٌرة قارون  

  استمرار الدولة فً دعم الصناعة ؟

  زٌادة الضغط علً مٌناء اإلسكندرٌة ؟

  بناء السد العإلً بالنسبة للتربة ؟

  اختراق زراعان مابٌان هما البحر األحمر

والخلٌج العربً للوطن العربً  واقترابهما 

من البحر المتوسط ؟ 

  اإلقلٌمً لألنشطة اإلقتصادٌة فً مصر ؟ التوزٌع

 شدة انحدار وسرعة تٌار نٌل فٌكتورٌا  .

 امتداد جبال الجون. 

 كٌوجا  قلة عمق بحٌرة 



 

 

 التقاء نهر السوباط ببحر الجبل .

 ارتفاع ضفاف بحر الزراف .

  وجود نباتات المستنقعات فى الحوض األدنى

. لبحر الجبل

 امتداد الصحراء المصرٌة غربا وشرقا .

 تقارب البحر األحمر مع البحر المتوسط .

 الموقع الجغرافى لمنخفض الرٌان 

 الموقع الجغرافى لمصر 

 درجة عرضٌة35اختراق نهر النٌل ل 

 االنخفاضات الشتوٌة التى تتعرض لها مصر 

 االنخقاضات الربٌعٌة التى تتعرض لها مصر 

  من أبناء الشعب المصرىالهجرة الداخلٌة للكثٌر 

 الموقع الفلكى لمصر 

 امتداد البحر المتوسط شمال مصر 

 هبوب الرٌاح الغربٌة العكسٌة على مصر 

 وجود الشالالت فى نهر اباى 

 اتفاقٌة عنتٌبى 

 تنمٌة الموانى المصرٌة 

 دعم الحكومة المصرٌة المستمر للسٌاحة 

  

  المتوسط والساللة الجٌزاوٌة  ساللة البحر

  األقإلٌم المناخٌة الموجودة فً مصر

من حٌث الموقع والظروف المناخٌة 

 أقلٌم مع ذكر مدٌنتٌن تنتمً لكل أقلٌم فً كل 

  اقلٌم البحر المتوسط النباتً واألقلٌم

الصحراوي النباتً من حٌث التوزٌع 

 .الجغرافً

  قارن بٌن المرحلة البدابٌة ومرحلة

األنفجار السكانً من حٌث معدل 

الموإلٌد والوفٌات  

  التقلٌدٌة ومواد قارن بٌن مواد البناء

البناء الحدٌثة  

  بٌن االعاصٌر الشتوٌة االعاصٌر الربٌعٌةقارن  

 القطاع الطولى والعرضى لنهر النٌل 

  النمو السكانى والهرم السكانى

 الحوض األعلى واألدنى لنهر النٌل 

  من حٌث التضارٌسالبحٌرات أثٌوبٌا هضبة 

  مصرفىوالربٌعٌة األنخفاضات الشتوٌة  

  المناخ فى الصٌف وأحوال المناخ أحوال

 فى الشتاء

  فى الخرٌف وأحوال المناخ فى الربٌعأحوال المناخ 

 األحواض والمنخفضات 

  الشروط الطبٌعٌة الالزمة لزراعة كل



 

 

 من قصب السكر والذرة الشامٌة

  الصحراء الشرقٌة والغربٌة من حٌث

موارد المٌاة ونظام التصرٌف 

 واألنحدار والموقع

  السكان الحسابٌة وكثافة السكان الحقٌقٌةكثافة 

 
 ..........بدأ نهر النٌل ٌشق طرٌقه فً مصر فً أواخر عصر  (1

 ............ٌعتمد الصرف فً مصر الوسطً  والعلٌا علً مصرف  (2

 ..............توجد مكامن البترول فً الصحراء الغربٌة فً طبقات العصر  (3

 ................توجد طبقات الفوسفات فً مصر  بتكوٌنات العصر (4

 .......................تعتبر البٌئة المصرٌة بٌئة مثالٌة لزراعة محصول (5

 .أهم طرٌق مالحً فً مصر والعالم .................. (6

 ................إلً ...............األقلٌم شبه الصحراوي فً مصر ٌمتد من مدٌنة  (7

 ............. وٌوجد عجز فً ............و.............ٌعطً البترول المصري فائضا فً  (8

 ٌمسكان ببوابات قناة السوٌس الشمإلٌة والجنوبٌة ..........و...........مٌنائً  (9

 ...............تم تحدٌد خط الحدود بٌن مصر ولٌبٌا عام  (10

 م.......وبٌنها وبٌن فلسطٌن عام .....تم تحدٌد خط الحدود بٌن مصر والسودان عام  (11

 .................و..............أهم العناصر التً تفتقر إلٌها التربة المصرٌة عنصري  (12

 م1856عام ...........و...........مد أول خط سكة حدٌد فً مصر لٌربط بٌن مدٌنتً  (13

 أهم مصانع الغزل والنسٌج.........بٌنما توجد فً مدٌنة .....أنشئ أول مصنع مٌكانٌكً للحرٌر فً مدٌنة  (14

 البحر المتوسط متجهة نحو ........تأتً اإلنخفاضات الجوٌة نحو مصر من (15

 .فً التربة .............من الهواء و..........البرسٌم له القدرة علً استخالص عنصر (16

 مصر .....بٌنما تتركز زراعة وصناعة بنجر السكر فً ........تتركز زراعة وصناعة قصب السكر فً  (17

 ...........ٌتغذ منخفض الفٌوم عن بمٌاة النٌل عن طرٌق  (18

 .............و قارة ..............ٌصل برزخ السوٌس بٌن قارة  (19

 .....أما الساللة الجٌزاوٌة فٌمثلها تمثال ............ساللة البحر المتوسط ٌمثلها تمثال  (20



 

 

 ..............وبرودة ...........مٌاة البحر المتوسط تقلل من حرارة  (21

 م وأدخل نظام الري 1820المٌاة وظبط النٌل عام ......... بدأ محمد علً مشروعات  (22

 ...........ومناخ ................ تقع مصر فً نطاق المناخ  (23

 .نظرا لظروف التضارٌس .....ذات طابع .......ٌمثل حوض البحر األحمر منطقة مناخٌة  (24

 ...........من الصحراء ..........ٌقع جبل علبة فً الركن  (25

 .............مستفٌدة من ............اقٌم مجمع األلمونٌوم فً مصر بمدٌنة  (26

..........  تتبع الحدود السٌاسٌة بٌن مصر ولٌبٌا فً معظمها مع خط طول  (27

 ...........حتً غرب مدٌنة ..........تمتد الحدود الشمإلٌة لمصر من شرق مدٌنة  (28

علً .......علً خلٌج العقبة وحتً نقطة شرق مدٌنة .....تمتد الحدود الشرقٌة لمصر من شرق مدٌنة  (29

 .البحر المتوسط 

 ..................ٌمتد اقلٌم البحر المتوسط فً مصر من ساحل البحر المتوسط وحتً خط عرض مدٌنة (30

 .......وحتً مدٌنة ........ ٌمتد اإلقلٌم شبه الصحراوي من مدٌنة  (31

 حتً آخر الحدود المصرٌة من ناحٌة الجنوب ........... ٌمتد اإلقلٌم الصحراوي فً مصر من مدٌنة  (32

 بعد بناء السد العإلً ؟............... ظهرت بحٌرة  (33

 .من الصادرات غٌر المنظورة ............... تعتبر  (34

 الصادرات 4/5وبور سعٌد  والتً تستأثر ........... و .........الموانئ الرئٌسٌة فً مصر مٌناء  (35

 .والواردات المصرٌة 

له أهمٌة ......... من الصادرات والواردات المصرٌة بٌنما مٌناء  % 70ٌستأثر ب .............  مٌناء  (36

 .كبٌرة فً نقل الركاب والبضائع إلً العراق والسعودٌة واالردن 

 .............و..........من أنواع السٌاحة الموجودة فً مصر السٌاحة  (37

 ................وفً غرب الدلتا مصرف .............ٌخدم أراضً شرق الدلتا مصرف (38

 ..............بٌنما تخرج ترعة النوبارٌة من ...........تخرج ترعة اإلسماعٌلٌة من  (39

 ..................اكبر البحٌرات الشمإلٌة انتاجا للثروة السمكٌة بحٌرة (40

 .لري أراضً الفٌوم  .....لتتصل ببحر ... تخرج ترعة اإلبراهٌمٌة من أمام القناطر  (41

كايم ػهً  

 (انتاسيخ واندغشافيا)يذسط أول 



 

 

وبحر ............. ما بٌن ترعة ...........  وٌبدأ من مدٌنة .........اكبر مصارف الوجة القبلً مصرف  (42

 ............ٌوسف وٌصب فً الرٌاح البحٌري عند بلدة 

 .....و .............ٌقترب نهر النٌل اقترابا شدٌدا من ساحل البحر األحمر فً نقتطٌن هما  (43

عن طرٌق ....... والبحر ......... ومفرق بحرٌن هما  البحر ....... و ........مصر ملتقً قارتٌن هما  (44

 .برزخ السوٌس

وشمالها بحر ٌطغً علً أرض مصر من حٌن آلخر ٌسمً .. كانت مصر جزء من قارة قدٌمة تسمً  (45

 ..........بحر 

 ..............الدلتا هً األراضً الواقعة إلً الشمال والشمال الشرقً والغربى من نقطة تفرع الدلتا عند  (46

 ........اكبر منخفضات الصحراء الغربٌة واعمقها منخفض  (47

 .فً القسم األوسط من سٌناء ............. و............تقع هضبة  (48

بصورة تطابقٌة أما فً القسم الجنوبً فقد .... ارتبطت صور العمران فً القسم الشمإلً من سٌناء ب  (49

 الضٌقة ............. اقتصرت علً 

 ...............و....... و.............ارتبطت صور العمران فً الصحراء الشرقٌة وجنوب سٌناء       ب  (50

 .............ٌعترض نهر النٌل شمال بحٌرة السد العإلً  (51

 ...............تتكون هضبة الجلف الكبٌر من الحجر  (52

 جنوب مصر وحتً ساحل البحر ........ تمتد الهضبة الجٌرٌة بخط عرض ٌمر بمدٌنة  (53

 .اكبر ظاهرة جغرافٌة تسبب تغٌرا جوهرٌا فً طقس مصر ..................... تعد  (54

 ..................عن طرٌق بحر .................... ٌتصل منخفض الفٌوم بوادي  (55

 .........و .............تقوم مناطق اإلستقرار فً الصحراء الشرقٌة علً تعدٌن  (56

 ............ و........ تتركز اكبر مساحات لزراعة القمح فً الصعٌد فً محافظتً  (57

 .لقارة افرٌقٌا ................... تقع مصر فً الركن  (58

 ...............اكبر األودٌة الجافة فً الصحراء الشرقٌة وادي  (59

 ................تتوسط الصحراء الغربٌة هً واحة  (60

 .من المحاصٌل التً تجهد التربة وٌحتاج لعناٌة خاصة فً مراحل نموه ...........  (61



 

 

 ............تعد الكثبان الرملٌة والغرود من عوامل التعرٌة  (62

 .............  أكثر جهات الوادي كثافة سكانا فٌما بٌن الجٌزة ونجع حمادي علً الضفة  (63

وطرٌق ............ موقع مصر الجغرافً جعلها تتحكم فً أحد أهم طرٌقٌن للمالحة العالمٌة وهو طرٌق  (64

 .عند ثنٌة قنا ........... و........... آخر أضافً هو طرٌق 

 ............الساقطة علٌه ونوع ...........ٌختلف الكساء الخضري فً إقلٌم البحر المتوسط باختالف كمٌة  (65

واختالف ..............ٌختلف الكساء الخضري فً إقلٌم البحر المتوسط من سنة إلً آخري بسبب تذبذب  (66

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

 .....وأشد المحافظات جذبا للسكان محافظة ...... أشد المحافظات طردا للسكان  (67

ومن المحافظات المتوسطة ...........  و......... من المحافظات شدٌدة اإلرتفاع فً كثافتها السكانٌة  (68

 ..و ........ ومن المحافظات المنخفضة الكثافة ......... و ....... الكثافة 

بٌن جودة التربة وارتفاع اإلنتاجٌة الزراعٌة من ناحٌة وبٌن كثافة السكان ............. هناك عالقة تناسب  (69

 .من ناحٌة 

 .فً االسكندرٌة ............. جنوب السوٌس مارا بجنوب القاهرة حتً ........... خط السومٌد ٌبدأ من  (70

 ..................و...............ٌمتد نهر النٌل بٌن دائرتى عرض  (71

 ...................بٌنما مساحة دول الحوض.................تبلغ مساحة حوض النٌل (72

 .....................تبلغ مساحة هضبة البحٌرات (73

 ...................و................روافد النٌل األزرق (74

 ....................من روافد نهر السوباط (75

 ....................من روافد بحر العرب (76

 .................ٌبلغ طول نٌل فٌكتورٌا (77

 من مٌاه النٌل....................% ٌصل إلى مصر من هضبة البحٌرات (78

 من مٌاه النٌل....................% ٌصل إلى مصر من هضبة أثٌوبٌا  (79

 ..................و...............من مشارٌع التخزٌن الموسمى (80

 ..................و...................من مشارٌع التخزٌن القرنى (81



 

 

 ................ٌقع سد خشم القربة على نهر (82

 ..............ٌقع سد الروصٌرص على النٌل (83

 كم ....................ٌبلغ طول النٌل األبٌض (84

 ...................ٌبلغ أرتفاع هضبة البحٌرات (85

 ..............ٌبلغ طول نهر النٌل (86

 ..................من البحٌرات االنخفاضٌة فى هضبة البحٌرات (87

 ....................من البحٌرات األخدودٌة فى هضبة البحٌرات (88

 .....................ٌبلغ طول نهر كاجٌرا (89

 ....................بمعدل إنحدار.................ٌبلغ طول نهر سملٌكى (90

 ................ٌبلغ طول بحر الجبل (91

 ................ٌبلغ طول بحرالزراف (92

 .................تم بناء خزان أسوان عام (93

وقعت إتفاقٌة عنتٌبى  (94 ..........و............و...........و............بٌن

 

 ٌختزن النٌل مٌاهه فى نهر العطبرة أٌام الفٌضان.)         (  

 ٌختزن نهر السوباط مٌاه النٌل األبٌض فى أٌام الفٌضان.)         (  

 ٌتساوى مقدار مٌاه نهر السوباط ومٌاه بحر الجبل فى بعض الشهور .(         ) 

 تقوم السدود النباتٌة بتخزٌن مٌاه الفٌضان.)         (  

 مصر فى الحقٌقة هبة النٌل األبٌض.)         (  

 ٌضٌع ثلث إٌراد النهر فى المسافة بٌن منجال وبحٌرة نو.)         (  

 عقدت اتفاقٌة عنتٌبى بٌن ثالثة دول.)         (  

  درجة عرضٌة33ٌخترق نهر النٌل .)         (  

 اختالف القطاع الطولى لنهر النٌل عن القطاع الطولى ألى نهر اخر.)         (  

  ٌصل النٌل األبٌض إلى الخرطوم وقد أصبح كهال.)         (  

كايم ػهً  

 (انتاسيخ واندغشافيا)يذسط أول 



 

 

 أراد البرتغالٌون إقناع ملك الحبشة بشق مجرى منابع نهر عطبرة إلى بحٌرة تانا.     )       (  

  ملٌار متر مكعب55.5تحصل مصر من أٌراد نهر النٌل .)         (  

 تأتى مصر فى مقدمة الدول اعتمادا على نهر النٌل.)         (  

 ٌتمشى الحد الشرقى مع ساحل البحر المتوسط)         ( 

 تقع مصر عند ملتقى قارتى أسٌا وأفرٌقٌا.)         (  

  كٌلو متر1000ٌبلغ طول الحد الشمالى .)         (  

  كٌلو متر1270ٌبلغ طول الحد الجنوبى .)         (  

 للكثبان الرملٌة أهمٌة خاصة لسكان شمال سٌناء.)         (  

  م1955تم تعٌن الحد الغربى عام.)         (  

 نظام تصرٌف الصحراء الغربٌة لة وجهة خارجٌة.)         (  

 تخلو الصحراء الغربٌة من تكوٌنات الرمال.)         (  

 ٌحد الصحراء الشرقٌة من الغرب نهر النٌل.)         (  

 البحر األحمر منطقة مناخٌة منعزلة.)         (  

 تعمل اإلنخفاضات الجوٌة على التغٌٌر فى مناخ مصر.)         (  

 تعمل الرٌاح الغربٌة العكسٌة على سقوط األمطار الشتوٌة.)         (  

 وأوئل العشرٌنات مطلوبة19الزٌادة السكانٌة فى القرن ال .)         (  

 دخول المأة مٌدان العمل ٌقلل من الزٌادة السكانٌة.)         (  

 أشد محافظات الصعٌد طردا للسكان أسٌوط.)         (  

 ٌهاجر سكان شرق الدلتا الى اإلسكندرٌة.)         (  

 ٌهاجر سكان غرب الدلتا الى السوٌس.)         (  

 أشد المحافظات جذبا للسكان هى الجٌزة.)         (  

 نسبة العاملٌن فى المدن الكبرى أقل من الرٌف.)         (  

 الٌعتبر األطفال والشٌوخ من الفئة العاملة.)         (  

 ٌعتبر المجتمع المصرى مجتمع شبابى.)         (  

 ٌستخدم المنجنٌز فى صناعة دبغ الجلود.)         (  



 

 

 تعتبر مصر من أقدم الدول فى أكتشاف البترول.)         (  

 ركزت مصر منذ الستٌنٌات على الصناعات الثقٌلة.)         (  

 معظم صادرات مصر من المواد المصنعة.)         (  

 تعتبر مدٌنة طنطا المركز الرئٌسى لشبكة السكك الحدٌدٌة.)         (  

 كان مٌناء القصٌر هو مٌناء الحجاج القدٌم.)         (  

  مالٌٌن نسمة3 الى 2006ٌقدر عدد المهاجرٌن خارج مصر وفق عام .)         (  

  من مساحة مصر % 22تبلغ مساحة الصحراء الشرقٌة.)         (  

 أصغر المنخفضات فى الصحراء الغربٌة هى واحة البحرٌة.)         (  

 تسمى الفرافرة الواحة الوسطى.)         (  

 تسقط امطار فجائٌة على مرتفعات الصحراء الغربٌة.)         (  

 أودٌة الصحراء الغربٌة أوفر ماء من الصحراء الشرقٌة.)         (  

 ر          أودٌة الصحراء الشرقٌة المنحدرة ناحٌة نهر النٌل أوفر من المنحدرة ناحٌة البحر األحم)        ( 

 أعلى قمم جبلٌة فى مصر هى قمم سانت كاترٌن.)         (  

 أعلى قمم جبلٌة فى الصحراء الشرقٌة جبل حماطة.)         (  

 الشعب المصرى مزٌج من ساللتٌن.)         (  

 تبلغ مساحة القسم األوسط لسٌناء نصف مساحتها.)         (  

  من مساحة مصر40تبلغ مساحة بحر الرمال العظٌم .)         (  

 تقع مصر فى الركن الشمالى الشرقى لقارة أسٌا.)         (  

 ٌحد مصر من جهة الغرب السودان.)         (  

 تمثل جبال البحر االحمر الدروع الواقٌة لمصر.)         (  

 من مشارٌع استصالح األراضى غرب الدلتا الصالحٌة.)         (  

 من العومل الطبٌعٌة لقٌام الزراعة السوق.)         (  

 

 

 كامــــــــــــــــــل  علــــــــــــــــــــــى



 

 

 (انخشائط)انغؤال االول
 ايايك خشيطح نسىض انُيم وظر ػهيها يذنىل االسلاو

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

  ػهً خشيطح يصش زذد ػهيها االت2ًط 
-انًُدُيض-انسذيذ)يُاطك اعتخشاج- يششوػاخ انشي ػهً انُيم---األلانيى انًُاخيح---تياساخ انهدشج انذاخهيح

 (انغكش-االعًذج-يُاطك صُاػح انغضل وانُغيح-انغاص-انثتشول-انفسى-انفىعفاخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كايم ػهً  

 (انتاسيخ واندغشافيا)يذسط أول 



 

 

( لُاج انغىيظ-انغكك انسذيذيح-انغيازح-انثشوج انًؼذَيح-انصُاػح-انضساػح)(خهىد انذونح)ياهىً االتداهاخ انشئيغيح نتًُيح 3ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األتجبْبد انرئيسيخ نتًُيخ انُشبط انسيبدي في يصر:  ج 

االْتًبو ثبنًُبطك األثريخ ٔصيبَتٓب ٔدػًٓب -1

ثبنًرافك ٔانخذيبد  

تذػيى انًؤسسبد انسيبديخ انخبصخ ٔانذكٕييخ -2

ثتمذيى انذػى انًبني نٓب ٔتًكيُٓب يٍ تسٕيك انسيبراد 

انسيبديخ  

تشجيغ االستثًبر فٗ لطبع انسيبدخ سٕاء طهت -3

األفٕاج انسيبديخ أٔ ثُبء انفُبدق أٔ انمرٖ انسيبديخ 

ٔاستثًبر يُبر يصر انًؼتذل ٔشٕاطئٓب انغُيخ  

يٕاكجّ انتطٕر ٔاستخذاو األسبنيت انؼًهيخ فٗ تًُيخ -4

.  انسيبدخ 

تُٕيغ أَشطخ انسيبدخ يثم انسيبدخ انؼالجيخ -5

ٔانًذًيبد انطجيؼيخ ٔيؼسكراد انشجبة ٔانسيبدخ 

. انذاخهيخ 

زادد أػذاد انسبئذيٍ يٍ ألم يٍ يهيٌٕ سبئخ ػبو - 

 . 1990 إنٗ ثالثخ يالييٍ ػبو 1981

تؼًم انذٔنخ ػهٗ استًرار دػى لطبع انسيبدخ - 

 يالييٍ ٔثبنتبنٗ زيبدح 5نهٕصٕل ثؼذد انسبئذيٍ إنٗ 

انُمذ األجُجٗ ٔتًٕيم ػًهيخ انتًُيخ ٔتستٓذف انذٔنخ 

. يٍ انًردهخ انذبنيخ % 54دصيهخ انسيبدخ ثًمذار 

 

ٔ .. ػظيًخ يٍ أجم تًُيخ اإلَتبج انسراػٗ  تجبل انذٔنخ جٕٓداًا  .

تشكم يجبالد  تتًثم ْبِ انجٕٓد فٗ أرثؼخ يذبٔر رئيسيخ

 : انتًُيخ انسراػيخ ْٗ

  : انًساوس األستؼح

 :ػٍ طريك.. زيبدح اإلَتبج انسراػٗ .1

إنً انسفاظ ػهً يياِ َهش انُيم و  إلايح انًششوػاخ انتً تؤدي- أ

 .صيادج َصية يصش يُها

 . يياِ انُيم تذالً يٍ ظياػها االعتفادج انكايهح يٍ- ب

انضساػيح ػٍ  تًؼًُ صيادج يغازح انشلؼح: انتىعغ األفمً -ج

   انصذرأيخاألراضييشرٔػبد استصالح طشيك انتىعغ فً 

 : ػٍ طريك.. اإلَتبج انسراػٗ ٔ تطٕير أدٔاتّ  تذسيٍ.2- 

.. إَتاخيح األساظً انضساػيح  تًؼًُ صيادج: انتىعغ انشأعً - أ

 ويؤدي إنً رنك كم انؼُاصش انتانيح

يغتهضياخ اإلَتاج يٍ أعًذج و يثيذاخ و تماوي  تىفيش- ب

 .انغالالخ انًًتاصج

األعانية انؼهًيح انسذيثح و انتخهً يٍ األعانية  اعتخذاو-ج 

 . انتمهيذيح فً انضساػح

 انتشع و انًصاسف و انتىعغ فً َظى انصشف انًغطً صياَح-د

خطش انتدشيف و انضزف   انضساػيح يٍاألساظيزًايح -هـ

  انؼًشاًَ ػهيها

 : ػٍ طريك.. تُٕيغ اإلَتبج انسراػٗ .3 -

إيداد تىاصٌ تيٍ يدًىػح انًساصيم انُمذيح و يدًىػح - أ

 . انًساصيم انغزائيح

ػذو االػتًاد ػهً يسصىل َمذي وازذ تم ػذد يٍ انًساصيم - ب

 . انًختهفح انُمذيح راخ انًىاعى

االهتًاو تانًساصيم انُمذيح انتً تًثم يادج خاو نهصُاػاخ -ج

 . انًسهيح

  :ػٍ طريك... تسٕيك اإلَتبج انسراػٗ.4

 انًُتداخ انضساػيح وظغ عياعح نتغىيك خًيغ- أ

             . فتر أعىاق نهًُتداخ انضساػيح تانخاسج- ب

  ػهً تصذيش إَتاخهى نهخاسجيٍسعاصوال تشديغ-ج 

ىماىهيىوسائلىتنموةىالثروةىالحووانوةى:ىسى
 االىتمام بمشروعات التسمين – 2 توفير العناية البيطرية  – 1

 . ومنتجات األلبان 
  توفير األعالف الخضراء والجافة لمحيوانات طوال العام – 3
توفير مياه - 5 توفير سالالت جية عن طريق التيجين  – 4

 .الشرب النظيفة 
 الحيوانات وتنظيف الحظائر توفير سيارات متخصصة لنقل – 6

 

ى:جهودىالدولةىاتنموةىالثروةىالمعدنوةى
تكثيف الجهود في البحث والتنقيب وتنمية االنتاج في  – 1

 .مناطق االنتاج الحالية 
 استخدام االساليب العممية والتكنولوجيه في البحث – 2

 واالستخراج 
نشطت الشركات والمؤسسات البترولية فى السنوات  لذلك -3

األخيرة فى أعمال التنقيب فى الصحارى المصرية لزيادة اإلنتاج 
وزيادة الصادرات وتنميه الصناعة 

 1983 مميون طن سنه 38ارتفع إنتاج البترول المصرى من -4
 20 وبمغ إنتاج الغاز الطبيعى 1988 مميون طن سنه 44إلى 

 مميون قدم مكعب سن

 

ىالحدودوةىالسككىتطوورىفىىجهودىالدولةى
  :مثل الحديدية السكك تطوير فى بمجيودات الدولة قامت وقد
  حموان خط وكيربة وسوىاج أسيوط بين الصعيد خط ازدواج  - 1
سكة حديد الوجو القبمي  لربط المرازيق  عمي النيل عندكوبري إقامة - 2
 .والمعصرة شرق النيل  حموان فى الصناعية المنطقةب
عادة البضائع عربات مصنع إنشاء - 3  واستبدال المحطات بعض بناء وا 

 قود ومما يوفر ال اريةبخال بالقاطرات الديزل قاطرات
  لمقطارات صيانة ياتعمل توحيد طراز القاطرات لتسييل – 4
 البضائع لنقل الحديدية السكك عربات  القاطرات وء تطوير وشرا– 5

 والركاب



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يٍ ٔجٓخ َظرن كيف يًكٍ

 يُغ صزف انًثاًَ ػهً االساظً انضساػيح-2انسذ يٍ انهدشج إنً انًذٌ انكثشي   -1

 التشذ ثالثح يشاسيغ نهشي ػهً انُيم تؼىد تانُفغ ػهً يصش ودول زىض انُيم-3

 التشذ ثالثح يشاسيغ صساػيح فً دول زىض َهش انُيم-4

 انًؼذَيح-انثشوج انغًكيح- انغيازح-انغك انسذيذ-انثشوج انسيىاَيح-تًُيح انصُاػح- 5

تىصيغ انغكاٌ فً يصش – 8اعتثًاس أساظً عيُاء فً انضساػح   -7خشوج يصش يٍ يشزهح االَفداس انغكاًَ             -6

 تىصيؼا يتىصاَا                    

 صيادج إيشاداخ يصش انًائيحيٍ َهش انُيم-10تًُيح انصساسي انًصشيح                                 -9

 (لاسٌ)يا اوخح انشثح واالختالف تيٍ كال يٍ
 انُيم لثم انخشطىو وتؼذ انخشطىو-3          انُيم انُىتً وانُيم األتيط-2وادي انُيم   –يُخفط انفيىو -1

 تسيشج فكتىسيا ولاسوٌ- 6تشػح انُصش وتشػح انغالو          - 5انسذ اندُىتً وانغشتً نًصش  -4

 االَخفاظاخ انشتىيح وانشتيؼيح 9 انمطاع انطىنً وانمطاع انؼشظً نهُيم-8َيم فكتىسيا وانُيم االصسق     -7
 
 

 

  :تحسٌن النقل النهري ل الدولة مجهودات*
 مثل طريق القاىرة و اإلسكندرية المالحي عبر رياح البحيرة ترعة - أ 

 .وبذلك ارتبطت العاصمتين بخط مالحي  المحموديةالخندق فترعة 
 تم حفر قناة طنطا المالحية فربطت شبين الكوم بكفر الزيات ، - ب 
 ىناك طرق مالحية طوال السنة ترعة المحمودية واإلسماعيمية  - 2

 في التجارة الداخمية وربط المدن  وتنحصر أىمية النقل المائيواإلبراىيمية
 المصرية

 

كايم ػهً  

 (انتاسيخ واندغشافيا)يذسط أول 
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