
 ١


-   


   -   

  ٠ العالمي اإلنتاجمن % ٠٠٠٠٠٠ال يتعدى  العربيالسمكى في الوطن  اإلنتاج .١

 )٤ – ٣ – ٢ – ١ (  
 ٠٠٠٠٠٠٠من مساحة مصر هو الزمن % ١٠تغطى تكويناته نحو  الذيالزمن  .٢

  )الرابــع  –الثانى  – األول –االركى ( 
 ٠٠٠٠٠البطلمية والرومانية في مدينة  اآلثارفي مصر  األجانبيشاهد السائحون  .٣

  ) اإلسكندرية – األقصر –القاهرة  –الجيزة ( 
  ٠٠٠٠٠٠٠المكان يطلق عليها  عملية القسمة لعدد السكان على مساحة .٤

  )النمو السكانى  –الكثافة السكانية  –الهجرة السكانية  – السكانيالهرم ( 
 ٠٠٠٠٠٠٠ميناء  المصرية الثانوية في مصر الموانئمن  .٥

  ) بور سعيد  –السويس  –سفاجة  –االسكندرية ( 
 ٠٠٠٠٠٠تتركز حقول البترول السعودى في الجزء الشرقى من البالد حيث سهول  .٦

  ) البحر االحمر  –تهامة  –االحساء  –الخليج العربى ( 

  ٠غنى المملكة المغربية بالثروة السمكية  .١

  ٠سقوط االمطار شمال شبه الجزيرة العربية شتاء  .٢

  ٠ارتفاع الكثافة السكانية في اقليم الهالل الخصيب  .٣


  االجابة مدلول االرقام  اكتب في كراسة

   ٠الموضحة عليها 
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الرومانية وغيرها من البلدان  لإلمبراطوريةمزرعة القمح الكبرى  –كانت مصر قديما ( ) أ(
   - : وضح ما يلــــى  –في ضوء العبارة  )المختلفة 

  ٠فقدان مصر لمكانتها التاريخية كدولة مصدرة للقمح  إلى تأدالتى  األسباب .١

  ٠سياسة مصر نحو الفجوة الغذائية لمحصول القمح  .٢

 ؟ ولماذا  إستراتيجيةهل يعتبر القمح غلة  .٣


  ٠موقع مصر في قلب الصحراء  .١

  ٠اقامة مشاريع الصرف المغطــى  .٢

  ٠ة في مصر محدودية الثروة الحيواني .٣


 –حيث يتغذى من مياه النهر  –يعتبر منخفض الفيوم امتدادا طبيعيا لوادى النيل ) أ(

  : في ضوءالعبارة وضح ) وتكويناته نتجت فيضاناته المستمرة منذ اقدم العصور 
 منخفض الفيوم  –الشكل العام النحدار كل من الوادى  .١

  ٠ض الفيوم ومنخفضات الصحراء الغربية اوجه االختالف بين منخف .٢

 ام الواحات الخارجة ؟ ولماذا ؟  –الحياة بالفيوم  –ايهما تفضل  .٣


 تهتم الحكومة المصرية بتسويق محصول القطن فقط على المستوى المحلى والعالمى  .١

  ٠فائض لصالح البالد  –يحقق الميزان التجارى المصرى حاليا  .٢

  ٠من شبه الجزيرة العربية في المنطقة الصحراوية  األعظمزء جقع الي .٣


  )يتميز الوطن العربى بتعدد الموارد االقتصادية طبقا لتنوع الظروف الطبيعية ( _ ) أ(

  - : في ضوء العبارة وضـــــح   
  ٠لبشرية بالوطن العربى اثر الظروف الطبيعية والموارد على االنشطة ا .١

  ٠الصعوبات التى مازالت تعوق تكامل الوطن العربى اقتصاديا  .٢

وضح في كراسة االجابة مدلوالت االرقام المدونة  –امامك خريطة صماء للوطن العربى  .٣
  ٠عليها 
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  -: ـــة التى تتركز بها كل من الصناعات التالي المصرية اذكر اسم المدينة .١

  الكهربائيـــة  – األدوية –تكرير السكر 
  -: المدن التاليــــة  تنتميالمناخية  األقاليماى  إلى .٢

  بور سعيد  –بنى سويف  –قنا 


  ) أطلسالشبه واالختالف بين مرتفعات الشام ومرتفعات  أوجهتعدد (  
   -: في ضوء العبارة وضــــح   
  ٠متداد كل منهما موقع وا .١

  ٠ اإلقليماثر كل منهما على مناخ  .٢

وارسم خريطة للوطن العربى موضحا  –استعن بخريطة الوطن العربى المرفقة  .٣
  ٠عليها تضاريس الشام وامتداد جبال اطلس 


  ٠اصبح توزيع السكان بالوطن العربى توزيعا عادال  .١

  ٠مضيق باب المندب دوال غير عربية كانت الدول المتحكمة في  .٢

   ٠ظل الريف المصرى بعيدا عن خطط الحكومة التنموية  .٣
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  الكثافة السكانية   – ٤  االسكندرية  – ٣االركى     – ٢%    ١ -١) أ(
  االحساء  – ٦            سفاجة  -٥    

ع بسواحل طويلة عل كل من البحـر المتوسـط شـماال    الن المملكة المغربية تتمت -١) ب(
   ٠ووفرة موانى الصيد والتقاء  التيارات البحرية  –والمحيط االطلنطى غربا 

تسقط االمطار شمال شبه الجزيرة العربية شتاءا بسبب هبـوب الريـاح العكسـية     – ٢    
حرارة وتسقط وبما يصاحبها من منخفضات تحدث اضطرابات جوية في درجات ال -الغربية 
   ٠في هذه المنطقة  اإلعصارية األمطار

 تبلـغ   إذاكثافـة سـكانية    العربـي الوطن  أقاليم أعلىالهالل الخصيب  إقليميعتبر  – ٣   
والتربة الخصبة والمنـاخ   األمطارتتوفر مياه  اإلقليممن  الغربيفي القسم  – ٢كم /ن٦٠.٧

وتركز النشاط الزراعى والصـناعى   –سهول دجلة والفرات  األوسطوفى القسم  –المعتدل 
وفى الشمال والوسط تنتشر صناعات السـكر والغـزل والنسـيج واسـتخراج      –والرعوى 

  يمانية الصناعات الكيماوية واستخراج البترول لالبترول كما تنتشر في بغداد والموصل والس
  وادى اسيوط  – ٢        كاترين  – ١) ج(

    نخفض القطارة م – ٤      هضبة الجلف الكبير  -٣     
 

  لمكانتها التاريخية كدولة مصدرة للقمح فقدان مصر إلى أدت التي األسباب - ١) أ(
   -:  إلىترجع  

وقد  ٠الزيادة الكبيرة في اعداد السكان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى االن  •
  ٠ادى ذلك لزيادة الطلب على القمح 

لسكان على  القمح كغذاء رئيسى بعد تخليهم عن الذرة الشامية والرفيعـة  اعتماد ا •
  ٠وذلك الرتفاع مستوى المعيشة 

لزراعة القمح الن ذلك سـيكون علـى    إضافيةعدم القدرة على تخصيص مساحات  •
  ٠كالقطن والبرسيم  أخرىحساب محاصيل حيوية 

عـام   إحصاءح فحسب حاولت الحكومة المصرية سد الفجوة الغذائية لمحصول القم - ٢
م طن في حين االسـتهالك المحلـى   ٦.١الى  صرىالم اإلنتاجزاد  م ١٩٩٧/١٩٩٨
 : والسياسة التالية  اإلجراءاتولذا فقد اتخذت الحكومة  –مليون طن  ٨ إلىوصل 

   ٠ة للقمح يزيادة المساحة المحصول -
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 ٥

 
 
  ٠وتحسين السالالت  اإلنتاجزيادة  -

  ٠تنويع مصادر استيراد القمح  -

  ٠رشيد االستهالك المحلى للقمح ت -

  ٠توجيه االستهالك الى بدائل القمح كالذرة الشامية وغيرها  -

  ٠ اإلنتاجتشجيع زراعة القمح وتوجيه الدعم بطريقة تضمن زيادة  -

  منه المصريتأمين احتياجات الشعب ألن عدم  – إستراتيجيةيعتبر القمح غلة  –نعم  – ٣
للمواطن  الرئيسيالغذاء  ألنه –من الدولة بصفة عامة ا وبالتالي الغذائي األمنيهدد 

 األمريكيـة وبالرغم من اتجاه الحكومة لالستيراد من الواليات المتحدة  ٠ المصري
 –كلها جهات تخضع للظروف االقتصادية المتغيرة  أن إال –وكندا واستراليا وفرنسا 

للضـغط علـى    يمكن لهذه الدول استخدام القمح كسالح –سياسى  فوتحت اى خال
الن استيراد هذه الغلة يستنفذ النقد االجنبى المتـاح ممـا    باإلضافة –مصر سياسيا 

  ٠االقتصادية على الحكومة  األعباءيزيد من 
مناخية تشبه ما يسود  ألحوالنتج عن وقوع مصر في قلب الصحراء ان تعرضت  -١) ب(

   ٠ ألخرىومن جهة  آلخرهذه الصحراء بدرجات تختلف من فصل 
ودلتاه بتلك الموجات الحارة ذات الجفاف الشديد  الوادى إلىتبعث الصحراء  اكثيرا م  

لرياح الباردة جدا في بعض ليالى الشتاء ا تهب وأيضا –كما يحدث غالبا في فصل الربيع  –
   ٠عدا ساحل البحر للتأثر بالمؤثرات البحرية  –م الدلتا وتزداد المؤثرات فى الوادى ومعظ

ففـى حالـة    –سـلبية   وأخـرى ايجابية  أثارمشاريع الصرف المغطى  قامةإنتج عن  -٢
تقى الريف من  أنهالها في الزراعة كما الستغال األرضاستخدامها يحدث توفير في مساحة 

يصعب تنظيفها وتتراكم بها الجراثيم والبكتريا  وأيضا النباتات الضارة بما تحويه من حشرات
    ٠يلة الزراعية الثق التاآلتحمل وال ت
 – الزراعـي  باإلنتـاج نظرا الرتباطها  –يالحظ ان الثروة الحيوانية محدودة في مصر  – ٣

ويرجع  –الوجهة الصحيحة  الحيواني اإلنتاجلتوجيه  األموالفالزراع يعانون من قلة رؤوس 
 أعالفمساحات القمح لتوفير بوال يمكن التضحية  –ذلك لعدم وفرة المراعى الطبيعية بمصر 

وهو التضحية بمساحات البرسيم  أيضايمكن العكس  وال –ء كالبرسيم لتغذية الحيوان خضرا
   ٠القمح  من اجل توفير
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  ما بين ) انحدار طفيف ( االنحدار العام لوادى النيل من الجنوب الى الشمال  -١) أ( 

  مدينة أسوان  متر عن ٩٠من ارتفاع  ١٤٠٠٠: ١ إلى ١٠٠٠٠٠:  ١          
 ألدنـى تتدرج في انحدارها حتى تصـل   –االنحدار العام لمنخفض الفيوم عل شكل مدرجات 

والمنخفض بصفة عامة يقع على منسوب أدنى  –منسوب لها قرب شواطىء بحيرة قارون 
   ٠ )متر تحت مستوى سطح البحر  ٤٠سطح بحيرة قارون ( من مستوى سطح البحر 

يتمتع بكل الخصائص  فهويوم عن منخفضات الصحراء الغربية يختلف منخفض الف – ٢    
وتكونت تربتـه   –يوسف  يغذيه النيل بمياهه عن طريق بحرحيث الطبيعية والحيوية لمصر 

   ٠من طمى النيل 
   ٠)  اإلجابةمنطقية ( للطالب مع ذكر السبب  اإلجابةتترك حرية  – ٣    

ولكنهـا   – فقـط  بتسويق القطن الماضيم في ألن الدولة كانت تهت:  العبارة خطأ – ١) ب(
المنتجات لتسويقها  أفضلوتحرص على اختيار  –االن تهتم بتسويق كل المنتجات الزراعية 

   ٠ اإلنتاجفي الخارج تشجيعا للزراع على تحسين 
ويشكل خطرا كبيـرا   اآلنفي غير صالح مصر  التجاريألن الميزان :  العبارة خطأ – ٢   

   ٠ظرا للتفوق الهائل في قيمة الواردات على حساب الصادرات على اقتصادها ن
قـع فـي النطـاق    يمن شـبه الجزيـرة العربيـة     األكبرفالجزء :  العبارة صحيحة – ٣   

ولذا فال يخرج عن  –شماال  ٣٢،  ١٢عرض  دائرتينظرا المتداد مساحتها بين  الصحراوي
   ٠الجنوبية والشمالية  األطرافهذا النطاق سوى 


   -:  العربيالبشرية بالوطن  األنشطةتؤثر الظروف الطبيعية والموارد على  – ١) أ(

 الزراعـي  اإلنتاجبدوره لتنوع في مجال  أدى الذى مناخيالللتنوع  أدىالموقع  •
  ٠المختلفة  أقطارهبين  والبحري والنباتي والحيواني

  ٠ إستراتيجية أهمية اإلقليمنحت الموارد المعدنية ومصادر الطاقة م •

واستخراج  –وصيد  –البشرية ما بين زراعية  األنشطةلتنوع  إلى أدىما سبق  •
  ٠ والتجاري الصناعيبجانب النشاط  –معادن ومصادر طاقة 

  التيفي مقدمتها القيود  العربيمازالت هناك معوقات للتكامل بين دول الوطن   - ٢  
والقيـود   – أخـرى  إلىمن دولة  األموالورؤوس  فراداألوضعت على حرية انتقال 

كانـت تحتلهـا    التـي وارتباط الدول العربية بالـدول   –والعمل  اإلقامةعلى حرية 
   ٠الخ  ٠٠واختالفات العملة والخالفات السياسية  –اقتصاديا حتى تاريخه 
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  البحر المتوسط  – ٢    مضيق هرمز  – ١ – ٣
  ولة موريتانيا د – ٤    مرتفعات تبستى  – ٣      

   اإلسكندريةفي القاهرة الكبرى او  األدوية –تكرير السكر في الحوامدية  -١) ب(
   ٠ اإلسماعيلية أوبنها  أوالعاشر  أوالكهربائية في القاهرة          

   صحراويمناخ : قنــــا  -٢     
  شبه صحراوى مناخ : بنى سويف    
   مناخ بحر متوسط: بور سعيـد    


موازة شـاطىء  بالهالل الخصيب وتمتد امتدادا رأسيا  إقليمتقع مرتفعات الشام في  – ١) أ(
   ٠البحر المتوسط 

شمال افريقيا وتمتد كحائط جبلى في موازة االطلنطـى   إقليمفي  أطلسوتقع مرتفعات  -    
   ٠والمتوسط 

 مفالقم – اإلقليمالمتوسط اثر على مناخ  اطئلشكان المتداد مرتفعات الشام الموازى  – ٢   
منها على  األكبرفكان النصيب  – األمطارظهر تأثيرها على  وأيضاظهر عليها الثلوج شتاء 

ـ  كعلى الجوانب الشرقية  األقلوالنصيب  –الجوانب الغربية  مـن   األكبـر  يبما كـان النص
   ٠خفضة جنوبا على السهول واالراضى المن واألقلعلى شمال العراق  األمطار

شتوية تزداد على الساحل الغربى وتقـل   إعصاريةعليها  فاألمطار أطلسمرتفعات  أما -   
جنوبـا وتـزداد علـى     اإلقليم ىكلما اتجهنا على طول الساحل شرقا وتنعدم كلما توغلنا ف

   ٠مرتفعات االحجار
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سـيتم اسـتغالل    –لوطن العربى عادال على مساحة ا تم توزيع السكان توزيعا إذا – ١) ب(

 أيضـا وسوف تحل مشاكل المناطق المكتظة بالسكان والمناطق المخلخلـة   –كافة الموارد 
   ٠) مع معلم المادة  اإلجابة أكمل(

كانت الدول المتحكمة في مضيق باب المندب دوال غير عربية لتعرضت مصـر   إذا – ٢    
ة عللتعاون المشترك الذى اقره ميثاق جام رانظو –الحروب  أثناءللكثير من المشاكل خاصة 

    ٠الدول العربية تعاونت هذه الدول في المضيق مع مصر اثناء الحروب 
 –ظل الريف بعيدا عن خطط الحكومة في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية  إذا – ٣   

الت وسـوف تتفـاقم مشـك    –واإلسكندرية تتضاعف  سوف تستمر معدالت الهجرة للقاهرة
   ٠الخ  ٠٠٠التلوث  –العشوائيات  –المرور  –الصرف الصحى  –عديدة مثل اإلسكان 

  )أكمل اإلجابة مع معلم المادة ( 
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 ٠يتأثر تخطيط الحدود السياسية بأنواعها المختلفة بالقوة وسياسة األمر الواقع 
 -   


-  

  ٠الواقع  األمريتأثر تخطيط الحدود السياسية بأنواعها المختلفة بالقوة وسياسة  .١

  ٠يواجه التعليم في مصر مشكالت عديدة جعلته قضية امن قومى  .٢

  ٠جملة سكانها  من% ٩٤.٨فى مصر تبلغ نسبة سكان الحضر .٣

  ٠نية في مدينة كلكتا تكثر المشكالت العرقية والدي .٤

  ٠يعيش معظم سكان مدينة لندن في الحلقة الخارجية للمدينة  .٥

  ٠المعرفة تأخرت الدول العربية في محاوالتها لتحقيق مجتمع  .٦


  ٠عاصمة جديدة لمصر بدال من القاهرة  إنشاء .١

 ٠الطريق الدائرى حول القاهرة  إنشاء .٢

  ٠بصادرات مصر اكثر من الواردات االهتمام  .٣




  ) البطالة من اخطر المشاكل التى تواجه المجتمع المصرى ) ( أ(
  : في ضوء ذلك وضح 

  ٠الفرق بين البطالة والبطالة المقنعة  .١

  ٠جهود الدول لحل مشكلة البطالة  .٢

  ٠حاتك لمواجهة مشكلة البطالة ما مقتر .٣

  : ما النتائج المترتبة على ) ب(
  ٠ميل بحرى  ٥٠مد ايسلندا حدودها البحرية حتى  .١

  ٠وقوع مدينة مكسيكوستى في منطقة حوضية  .٢

 ٠طول ساعات الذروة وصعوبة المرور في بعض المدن الكبرى  .٣

في كراسة االجابة ثم انقله  –امامك رسم تخطيطى يوضح الحدود السياسية النهرية ) ج(
   - : وضح 
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اى االشكال يمثل افضل شكل للحد السياسى النهرى ؟ مع ضرب مثال مـن القـارة    .١
  ٠االوروبية 

اى االشكال يمثل مصدرا للنزاع والحروب بين الدولتين المتجاورتين ؟ مع ضـرب   .٢
  ٠مثال من الوطن العربى 


   -: بمفهوم اومصطلح جغرافى مناسب  استبدل كل من العبارات االتية) أ(

 اختالط دخان المصانع بالضباب وكساءه المبانى باللون االسود  .١

  ٠الهجرة من الريف الى المدن دون تغيير العادات والتقاليد ووسائل الحياة الريفية  .٢

 ٠زيادة السكان نتيجة للفرق بين المواليد والوفيات  .٣

  ٠لى الطبيعة حدود توجد على الخرائط وال وجود لها ع .٤

  ٠مسألة تستدعى التفكير لوضع حلول لها  .٥

 رفع القدرة التنافسية النتاجها بواسطة برامج تخفيض االثمان ورفع جودة ما تصدره  .٦

نشاط اقتصادى هام وتعمل مصر جاهـدة علـى االسـتفادة مـن      اآلنتمثل السياحة " ) ب(
  : في ضوء هذه العبارة وضح "  في هذا المجال إمكاناتها
  ٠قومات السياحة في مصر م .١

 اعرض المقترحات التى تراها مناسبة لتنمية السياحة في مصر ؟  .٢


  ) القاهرة من اقدم واكبر عواصم العالم ، ولكنها تواجه العديد من المشكالت ( ) أ(

: في ضوء هذه العبارة اذكر 
 لشمال ؟ ما المقصود بالقاهرة الكبرى ؟ وما خطورة توسعها جهة ا 

 كيف تتخلص القاهرة من النفايات ؟  .٢

 ولماذا ؟  -وما رأيك في هذا االسلوب ؟ 

 ما اثار الهجرة الداخلية الى القاهرة ؟  .٣

  انقل خريطة مصر التى أمامك ووضح ) ب(
  عليها تيارات الهجرة الداخلية الرئيسية في

 ٠مصر  
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ألن الدول المنتصرة قد تملى رغبتها في تغيير الحدود السياسية :  يحةالعبارة صح – ١  ) أ(
اثر هزيمتها في الحرب كما حدث  على أراضيهابعكس الدول المهزومة التى تفقد بعض 

والثانية وكذلك تركيا التى فقدت جزء  األولىبعد هزيمتها في الحربين العالمتين  أللمانيا
  ٠ األولىمتها في الحرب العالمية كبير من امالكها في اوربا بعد هزي

فالتعليم يواجه العديد من المشكالت التى تحاول الدولة التغلـب  :  العبارة صحيحة – ٢
   -:عليها ولذلك جعلته الدولة قضية امن قومى واهم هذه المشكالت 

   ٠وبخاصة في الريف  األميةارتفاع نسبة  •
  ٠تسرب التالميذ في المرحلة االبتدائية  •
   ٠قلة عدد المدارس بالنسبة للزيادة السكانية وتكدس الفصول  •
   ٠النقص في التجهيزات المدرسية والمكتبات والمعامل والمالعب  •

من جملة % ٤٤.٨، ألن نسبة سكان الحضرفى مصريبلغ نحو  ـأالعبارة خط – ٣
   ٠السكان 

ين السيخ ، خاصة بين المسلمين والهندوس او بين هؤالء وب العبارة صحيحة – ٤  
   ٠وهو سكان المدينة 

، ألن معظم سكان لندن يسكنون في الحلقة الوسطى ، حيـث   أــالعبارة خط – ٥  
تركز المصانع وغيرها ، بينما كثافة السكان منخفضة في الحلقة الوسـطى ، حيـث تركـز    

الخارجيـة حيـث ان المسـاكن    المصانع وغيرها ، بينما كثافة السكان منخفضة في الحلقة 
   ٠ة عن فيالت او مساكن صغيرة تحيط بها الحدائق عبار

، ألن خطتها لتحقيق مجتمع المعرفة لم تعلن في شكل وثيقـة   العبارة صحيحة – ٦  
  م ٢٠٠٣اجمع عليها مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات اال عام 

   -: العاصمة الجديدة سينتج عنها اوافق ألن  – ١) ب(
   ٠يرة الى القاهرة ، وبالتالى التخفيف من مشكالتها تقليل الهجرة بنسبة كب •
 الى العاصمة الجديدة نقل االجهزة الحكومية من وزارات وغيرها من القاهرة •

ى الى انتقال اعـداد كبيـرة مـن    وكذلك السفارات االجنبية وهذا سوف يؤد
    ٠ساكنى القاهرة المرتبطين بالعمل فيها الى العاصمة الجديدة 

مناطق جديدة في مصر اذا اقيمت العاصمة الجديدة خـارج   سوف يتم تعمير •
   ٠الوادى والدلتا 
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اوافق الن هذا الطريق الدائرى خفف من ازدحام السـيارات واالختنـاق داخـل     – ٢
القاهرة مما قلل من فترات الذروة وقلل الفاقد من الوقت حيث يستطيع المتجـه مـن   

دخول وسط القاهرة كمـا   بدال منائرى شمال القاهرة الى جنوبها استخدام الطريق الد
   ٠كان يحدث من قبل ولذلك فهذا مشروع عظيم 

الن هذا سيؤدى الى رفع القدرة التنافسية في االسواق العالمية مما سيؤدى  أوافق – ٣
  بدوره الى تعديل الميزان التجارى 

  : يمكن تقييم جدارة النظم السياسية واالدارية من خالل ) ج(
   ٠قاللية السلطات االساسية درجة است -١  
   ٠مدى تطبيق الديمقراطية  – ٢  
   ٠درجة نجاح الوزارات في تنفيذ برامجها  – ٣  
   ٠مدى توفيق النظام االدارى في خدمة مصالح المجتمع  – ٤  
   ٠مدى عالج المشكالت التى يواجهها المجتمع والناس  – ٥  


  ٠وجود نسبة مؤثرة من شباب ورجال المجتمع خارج قوة العمل :  ةــــالبطال –١ ) أ(

تتمثل فيمن تراهم يبيعون سلعا بائرة او يتسولون قوت يومهم او :  البطالة المقنعة 
   ٠يبددون شبابهم في صنائع غير منتجة 

  : جهود الدولة لحل مشكلة البطالة  – ٢    
اعـداد  صناعة تسـتوعب  تقوم الدولة بعمل مشاريع كبرى في الزراعة وال •

   ٠كبيرة من االيدى العاملة 
   ٠تقوم الدولة بعمل برامج لتعمير الصحراء في سيناء وتوشكى  •

   ٠اإلجابة للطالــــب  حرية تترك – ٣    
ميل بحرى النزاع بينهـا وبـين    ٥٠ترتب على مد ايسلندا حدودها البحرية حتى  – ١) ب(

طانى بحراسة سفن الصيد البريطانية التى تعمل فـي  قيام االسطول الحربى البري –بريطانيا 
حدوث صدام مسلح اكثر من مرة بـين الـزوارق    –ايسلندا تابعة لها  أعلنتهاالمناطق التى 

   ٠وقد تمكنت ايسلندا من تنفيذ قرارها  –الحربية االيسلندية والسفن الحربية البريطانية 
% ٣٠كسجين بها بنسـبة  ركود الهواء فوق مكسيكوستى وانخفاض نسبة اال – ٢  

ارتفاع نسبة اول اكسيد الكربون الناتج عـن عـادم    –عما يوجد عند مستوى سطح البحر 
   ٠جو المدينة غير صحى لذلك اختفت كثير من الطيور منها  –السيارات 
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 ضياعطول ساعات الذروة وصعوبة المرور في بعض المدن الكبرى يؤدى الى  – ٣  
التلوث السمعى الطـالق االت   –لك ارتفاع نسبة تلوث الهواء لوقت والجهد البشرى ، وكذا

   ٠تعطيل سيارات الخدمات العامة كالمطافىء واالسعاف  –التنبيه بصفة مستمرة 
ويتمشى مع اكثر اجزاء المجرى ) ٢(افضل شكل للحد السياسى النهرى هو شكل  – ١) ج(

   ٠عمقا ويمثله نهر الراين في غرب اوربا 
يمثل مصدرا للنزاع والحروب بين الدولتين المتجاورتين حيث يكـون  ) ٣( الشكل – ٢     

المجرى بكامله تابعا الحدى الدول واحدى ضفتيه فقط تابعا للدولة االخرى مثال مجرى شط 
  ٠العرب 


  الزيادة السكانية الطبيعية  – ٣  التحضر الزائف  – ٢    الضبخان  – ١) أ(

  االثمان واالتقان  – ٦    مشكلة  – ٥  الحدود االفتراضية  – ٤    
  " عوامل الجذب السياحى في مصر " مقومات السياحة في مصر  – ١) ب(

  ٠الدفء والرمال والسماء الصافية والمياه النقية  •

ميراث مصر التاريخى الممتد من التاريخ الفرعونى الى القبطى الى االسالمى  •
  ٠يثة ومعالم الصناعة الحديثة ايضا واالثار العسكرية الحد

  : المقترحات لتنمية السياحة في مصــر  -٢     
انشاء القرى السياحية في سـيناء وعلـى طـول سـواحل البحـر االحمـر        •

  ٠والمتوسط

  ٠تنمية منطقة شرم الشيخ كمنطقة عالمية  •

  ٠حسن معاملة الضيوف ومنع استغاللهم  •

  ٠انشاء المتاحف  حماية المقاصد االثرية والتوسع في •


   ٠مدينة القاهرة ومدينة الجيزة ومدينة شبرا الخيمة : تضم القاهرة الكبرى  – ١  ) أ(

  خطورة التوسع العمرانى للقاهرة الكبرى نحو الشمال انه يتم على حساب -
   ٠االراضى الزراعية الخصبة التى يصعب تعويضها 

  وكال نفايات عن طريق القائها في الصحراء او احراقهاتتخلص القاهرة من ال – ٢  
  ة النها تضر بالبيئة ضررا بالغا وهذا االسلوب غير متحضر النهالطريقتين سيئ         

  ٠ يلحق اضرارا على البيئة بما فيها صحة االنسان     
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  : اثار الهجرة الداخلية على مدينة القاهرة  – ٣  

ى بالقاهرة حتى زادت على معدالت نمو السكان ارتفعت معدالت النمو السكان •
  ٠في مصر كلها بسبب الهجرة الداخلية 

ارتفاع كثافة السكان فـي القـاهرة حتـى بلغـت فـي بعـض اقسـامها         •
  ٠ ٢كم/نسمة ١٠٠.٠٠٠

  ٠من جملة سكان مصر % ٢٠تمثل القاهرة  •

 تستنزف القاهرة نسبة كبيرة من موارد البالد في المشروعات االسـتثمارية  •
  ٠وتوفير الخدمات لسكانها 

التعلـيم والصـحة   والضغط السكانى على فرص العمل والخدمات واالسكان  •
  ٠عشوائية أحياء  ظهور –والمواصالت 

  : خريطة لمصر وعليها تيارات الهجرة الداخلية )  ب(     
   

 
 








   
  من جنوب الدلتا الى القاهرة  – ١          اسوان  إلىمن قنا  -١
  من شرق الدلتا الى اقليم القناه  – ٢    من جنوب الوادى الى البحر االحمر وسيناء – ٢
  من غرب الدلتا الى االسكندرية   - ٣    من جنوب الوادى الى اقليم قناة السويس  – ٣
من جنوب الدلتا الى شمالها  – ٤    جميع محافظات الوادى الى القاهرة من  – ٤
    من جنوب الوادى الى االسكندرية  – ٥
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 -   



  ٠٠٠٠٠٠٠ليمية الى مدت مصر مياهها االق .١

 ) ميل بحرى  ٢٠٠ –ميل بحرى  ٥٠ –ميل بحرى  ١٢ –اميال بحرية  ٣( 

  ٠٠٠٠٠٠ثانى محافظات مصر جذبا للسكان محافظة  .٢

  ) االسماعيلية  –الجيزة  –بور سععيد  - االسكندرية( 
  ٠٠٠٠٠٠من الدول التى عانت من التفرقة العنصرية  .٣

  ) اليابان  –فرنسا  –البرازيل  –جنوب افريقيا ( 
 ) بسيط  –متوسط  –شديد  –شديد جدا ( ٠٠٠٠٠٠٠تعانى مصر من حالة تصحر  .٤

  ٠والتقدم  ٠٠٠٠٠٠يحقق مجتمع المعرفة لالمم والشعوب    .٥

  ) ية هالرفا -الفن   -التخطيط –االدارة ( 
  ٠٠٠٠٠٠تعانى مدن الدول النامية من فاقد ساعات العمل بسبب  .٦

  ) ارتفاع نسبة التلوث  –ازدحام الشوارع  –العمالة الالزمة  قلة - فاع نسبة البطالةتار( 

  ٠ازدياد معدل التلوث في منطقة حلوان  .١

  ٠ارتفاع سعر االرض في مدينة نيويورك  .٢

  ٠كوسيتى يكثرة سحب المياه من االبار السطحية في مكس .٣

  ٠العالم في شتى المجاالت المعرفة المتزايدة والمتراكمة التى حققها  .٤



  ٠يعد انتقال اهالى النوبة الى سهل كوم امبو هجرة اختيارية  .١

  ٠من صفات الحدود الهندسية انها تتجاهل كل من الظاهرات الطبيعية والبشرية  .٢

  ٠المليونية في الوقت الحاضر في قارة اوربا  يوجد اكبر عدد من المدن .٣

العولمة من منظور الدول الكبرى تعنى تشكيل المجتمعات البشرية على نمط ثقافى واحد  .٤
  ٠هى الثقافة العربية 

  ٠محافظة اداريا  ٣٦تنقسم مصر الى  .٥

  ٠ال تعوق جبال االلب في اوربا االتصال بين ايطاليا ودول وسط اوربا  .٦
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  ٠لم تتوقف تيارات الهجرة الى مدينة القاهرة  .١

  ٠اتجهت مصر الى تصنيع المواد الخام  .٢

  ٠اتجهت تيارات الهجرة الداخلية خارج الوادى والدلتا  .٣




  ٠تعتبر الجبال اهم الظاهرات المستخدمة في تخطيط الحدود السياسية  .١

  ٠حرك مصر نسبيا خارج اطار خط الفقر العالمى ت .٢

  ٠نية في بعض دول العالم طظهور مشكالت الثقافة الو .٣

  ٠وجود هجرة عائدة من المدن الى الريف في مصر في السنوات االخيرة  .٤


 اهم البحيرات التى تتفق معها حدودها  .١

   ٠الدول المجاورة لسويسرا  .٢
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واصغر مجمع حضرى في العالم في  هولندايقع اكبر مجمع حضرى في العالم في دولة  .١
  ٠ شيلىدولة 

  الجيزةاضخم تيار للهجرة الداخلية في مصر يتجه الى مدينة  .٢

  واشنطنية جذبا للمهاجرين من الزنوج اكثر المدن االمريك .٣

  االرزالمحصول الغذائى الذى يمثل اهم الواردات المصرية  .٤

 استراليااكثر القارات التى بها حدود فلكية وهندسية  .٥

 

  
  ٠جهود الدولة لتنمية االنتاج الزراعى والصناعى  .١

  ٠الدولة من اجل تنمية البحيرات الشمالية  جهود .٢

  ٠جهود الدولة لمواجهة التصحر .٣

 ٠ الشمالية ارسم خريطة لمصر توضح أهم البحيرات المصرية .٤
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  جنوب  افريقيا  – ٣    الجيزة  – ٢  ميل بحرى  ١٢ – ١ ) أ(
  حام الشوارع ازد – ٦    الرفاهية  – ٥    متوسطة  – ٤    

المصـانع وغازتهـا   بسبب ادخنـة  : نتائج زيادة معدل التلوث في منطقة حلوان  – ١) ب(
   -:السامة ادى الى 

   ٠حى سياحى واستشفاء كدور حى حلوان اختفاء  •
   ٠نقل مرصد حلوان الى منطقة القطامية شرق القاهرة  •

  تخدام مساحة الجزرادى الى تكثيف اس: ارتفاع سعر االرض في مدينة نيويورك   – ٢
  ٦٠ من التى تتكون منها المدينة عن طريق بناء ناطحات السحاب التى ترتفع الكثر       

   ٠طابقا        
  كوستى ادى الى حدوث تصدعات فييكثرة سحب المياه من االبار السطحية في مكس – ٣

   ٠وث الزالزل امتار وتكرر حد ١٠بعض اجزاء المدينة فهبطت المبانى الى اكثر من       
  شف عن وسائل جديدة لتنمية الغذاءمحاربة الفقر والجوع والمرض من خالل الك*  – ٤

   ٠االمراض وكيفية عالجها واكتشاف وسائل جديدة للكشف عن اسباب         
  الحفاظ على البيئة وذلك من خالل الكشف عن اسباب تدهورها وطرق عالجها *      
   ٠زدهار االقتصادى بالكشف عن مناطق جديدة للمواد الخام تحقيق مزيد من اال *      
   ٠تنمية القدرات االنتاجية في مجاالت الصناعة والزراعة  *     
  تنمية القدرات الدفاعية للدولة بابتكار المزيد من المخترعات التى تحمى بها *     

   ٠سكانها وحدودها ومواردها         


سهل كوم امبو هجـرة اجباريـة    إلىالعبارة خطأ ، هجرة اهالى منطقة النوبة  – ١  ) أ(
بعد ان اغرقتها مياه بحيرة  وأراضيهموليست اختيارية حيث اجبروا على ترك قراهم 

  ٠) السد ( ناصر 
ان كمأهولة بالس العبارة صحيحة ، النها خططت في بداية االمر في مناطق غير -٢

اقاليم الغابات وكل هذه المناطق كانت المعلومات الجغرافية عنها  كالمناطق الصحراوية او
غير دقيقة  عند رسم الحدود السياسية وقد نشأت بعض المشاكل على طول بعـض هـذه   
  الحدود ثبت فيما بعد ان لها اهمية اقتصادية عندما اكتشفت الثروات المعدنية قرب الحدود 
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 ١٩

ن المليونية يوجد في قارة اسيا النها اكبر العبارة خطأ ، الن اكبر عدد من المد – ٣
   ٠مدينة مليونية  ٨١وبها حوالى من سكان العالم % ٦٠قارات العالم سكانا ، اكثر من 

العبارة خطأ ، الن العولمة التى تريد فرضها الـدول الكبـرى تعنـى تشـكيل      – ٤
كيـة واالوروبيـة   االمري( المجتمعات البشرية على نمط ثقافة واحدة وهى الثقافة الغربية 

   ٠باعتبارها النموذج الثقافى االقوى واالجدر باتباعه واالنضواء تحت مظلتها ) الراهنة 
  محافظة طبقا لقرار الرئيـــس ٢٨الى الن مصر اداريا تنقسم العبارة خطأ ،  – ٥

   ٠االخير      
االلـب   العبارة صحيحة ، الن كثرة الممرات الجبلية واالنفاق التى تخترق جبال – ٦

   ٠تخترقها طرق المواصالت لتربطها بدول وسط اوربا 
ت االسكان والضـغط  الاذا لم تتوقف تيارات الهجرة الى مدينة القاهرة تزداد مشك – ١) ب(

اد دعلى المرافق كالكهرباء والتليفونات والصرف الصحى والنقل والتعلـيم والصـحة وتـز   
   ٠لتلوث والجريمة والبطالة ت االالعشوائيات ويزداد الزحام كما تزداد معد

  : اذا اتجهت مصر لتصنيع المواد الخام  – ٢     
   ٠ أثمانها تتضاعف •
   ٠الخارجية  األسواقتزداد قدرتها التنافسية في  •
     تشغيل قوة العمل تساهم في  •

   ٠تراجع نسبة البطالة يحدث  •
ذلـك   ألدىوالـدلتا  اذا اتجهت تيارات الهجرة الداخلية في مصر الى خارج الوادى  – ٣    
  : ى ــــال

   ٠تخفيف التكدس السكانى الهائل في الوادى والدلتا  •
   ٠إعادة توزيع سكان مصر على مساحتها  •
استغالل مناطق في مصر كانت غير مستغلة وتنميتها اقتصاديا مما يزيد من  •

   ٠انتاج مصر خاصة في مجاالت الزراعة والصناعة والسياحة 


   -:الظاهرات المستخدمة في تخطيط الحدود السياسية لالتـى  الجبال اهم – ١) أ(
   ٠تقف الجبال كحواجز طبيعية عالية في طريق الغزو الخارجى  •
   ٠تتميز بقلة سكانها خاصة على قممها وسفوحها  •
وعورتها تعوق الحركة على طول سفوحها وعند قممهـا فيصـعب انشـاء     •

   ٠حديدية ومد السكك ال الطرق
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   -: تحرك مصر نسبيا خارج اطار خط الفقر العالمى بسبب  -٢    
   ٠برامج التنمية الزراعية والصناعية في الريف والحضر  •
   ٠مشروعات الزراعة في سيناء وتوشكى  •
   ٠مشروعات التنمية الصناعية في صعيد مصر والمدن الجديدة  •

  : ول العالم ظهور مشكالت الثقافة الوطنية في بعض د – ٣    
   ٠تخلف بعض الثقافات وتباطؤ تطورها نحو العلم الحديث  •
سعى بعض الثقافات االقوى للهيمنة على الثقافات االضـعف واخضـاعها    •

  ٠لنفوذها في شتى المجاالت 
   ٠االنقسامات الداخلية داخل الثقافة الوطنية  •
   ٠تدخل بعض القوى من الخارج بغرض زيادة المشكالت  •
  وتباطؤ نمو نظامها التعليمى واهدار المواهب ل لالستعمار خضوعها الطوي •

  ظهر تيار الهجرة العائدة من المدن الى الريف في مصر نتيجة لتحسن مستوى – ٤    
  كذلك يفضل كبار السن العودة الى قراهم –المعيشة في الريف وتوافر الخدمات به          
     ٠وترك مساكنهم البنائهم          
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  افريقيا  – ٥القمح    – ٤نيويورك     – ٣القاهرة      – ٢الهند     –اليابان  – ١) أ(
   -: جهود الدولة لتنمية االنتاج الزراعى والصناعى –) ١)  (ب(

   -:  في المجال الزراعى  
لتى تزيد من انتاجية االرض التوسع الرأسي عن طريق البرامج الزراعية الناجحة ا •

  ٠في مجال الرى والصرف والتسميد والتخزين ومقاومة االفات 

  ٠التوسع االفقى عن طريق زيادة المساحة الزراعية باستصالح الصحراء •

   -:  جهود الدولة لتنمية االنتاج الصناعــى
   ٠مسح االراضى المصرية جيولوجيا  •
   ٠ر التنقيب عن المعادن المختزنة في الصخو •
   ٠تنمية االنتاج الحالى من البترول والغاز الطبيعى والفوسفات  •
   ٠التوسع في الصناعات المتقدمة المتصلة بااللكترونيات  •
  :  جهود الدولة لتنمية البحيرات الشمالية) ٢(
  تعميم الصرف المغطى وتحويل المصارف المكشوفة الى البحر بدال من البحيرات  •
ز لزيادة كمية المياه التي تدخل البحيرات للحفاظ على ثروتها االهتمام بتطهير البواغي •

   ٠السمكية 
   ٠منع تجفيف أطراف البحيرات وكذلك منع الصيد الجائز  •
   ٠االهتمام بتطوير الصناعات السمكية القائمة  •
  :  جهود مصر لمكافحة التصحــر) ٣(
  ة وتبوير الحقول وضع قوانين تمنع البناء بمواد الطمى والطين وتمنع تجريف الترب •
   ٠وضع برامج لمواجهة التملح وإصالح نظام الصرف في شمال الدلتا  •
تنفيذ برامج مقاومة زحف الرمال بغرس السياجات الخضراء على اطراف الـوادى   •

   ٠والدلتا 
  خريطة لمصر )٤(
 : عليها اهم البحيرات 
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