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أبناءنا األعزاء طالب وطالبات الصف األول الثانوي 

يسعدنا أن نقدم لكم كتاب األنشطة والتدريبات ملادة اجلغرافيا  والتي تتضمن عديد من األنشطة املصاحبة كام 
تتضمن تدريبات متنوعة عىل الدرس والوحدة  باإلضافة إىل جمموعة من مناذج االختبارات وذلك هبدف مساعدتك 

عىل فهم واستيعاب وتطبيق ما تعلمته يف الكتاب من مفاهيم ومهارات وقيم.

وقد راعينا عند إعداد الكتاب ما ييل :

التنوع يف األنشطة املستخدمة ) مشاريع بحثية، زيارات ميدانية، تقارير، رسم اخلرائط....إلخ(.	 

االهتامم باألنشطة التي تربط املتعلم بقضايا ومشكالت جمتمعه وتساعده عىل املشاركة اإلجيابية يف حلها .	 

الرتكيز عىل األنشطة التي تنمي لدى املتعلم القدرة عىل التعلم الذايت.	 

الرتكيز عىل األنشطة التي تنمي مهارات حل املشكالت واختاذ القرارات. 	 

االهتامم باألنشطة التي تنمي مهارات االتصال والتعامل مع التكنولوجيا، ومصادر التعلم املختلفة.	 

التأكيد عىل األنشطة التي ترسخ قيم املجتمع املرصى وتدعم اهلوية الثقافية.	 

إصدار األحكام يف قضايا جمتمعه ومشكالته عرب 	  االهتامم باألنشطة التي تشجع املتعلم عىل إبداء الرأى و
العصور.

الرتكيز عىل األنشطة التي تنمي لدى املتعلم مهارات التعامل الرشيد مع البيئة يف احلارض واملستقبل.	 

الرتكيز عىل األنشطة التي تنمي لدى املتعلم مهارات وعمليات العلم )املالحظة - االستنتاج- القياس-التصنيف – 	 
التنبؤ....إلخ(.

إعداد املشاريع البحثية.	  االهتامم باألنشطة التي تنمي مهارات رسم اخلرائط، وكتابة البحوث، واملقاالت، و

الرتكيز عىل تقويم العمليات التعليمية أكرث من املنتج النهاىئ.	 

تنوع أسئلة التقويم ) مقالية – وموضوعية (.	 

تنوع وسائل التقويم لقياس املعلومات واملهارات واالجتاهات.	 

وأخرًيا نأمل من الله أن نكون قد قدمنا لك كتاًبا يسهم يف جعل تعلم اجلغرافيا متعة وهبجة ويساعدك عىل النجاح 
والتفوق 

               

والله  من وراء القصد وهو هيدي السبيل 

                          

                                                                         املؤلفون 
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الوحدة األولي
الدرس األول

       علم اجلغرافيا )مفهومه –فروعه- مصادره(

ن�شاط )1(

ابحث واكتب عنوان النشاط:  

تنمية مهارات البحث والتلخيص  هدف النشاط: 

ابحث يف مصادر املعرفة اجلغرافية عن  إسهامات بعض العلامء املسلمني يف تطور علم  اجلغرافيا،ثم اكتب 

بحًثا باالستعانة بالنقاط التالية: 

أ - أشهر اجلغرافيني املسلمني.

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

ب- أهم إنجازات املسلمني يف جمال اجلغرافيا.

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

جـ- أول من رسم خريطة من اجلغرافيني املسلمني.

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

د- إنجازات اجلغرافيني املسلمني يف جمال تطوير اجلغرافيا.

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

هـ- دور القرآن الكريم يف تصحيح األخطاء اجلغرافية لدى العرب قبل اإلسالم .

.....................................................................................................................................................................................................
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الوحدة األولي

ن�شاط )2(

خلص وصنف عنوان النشاط:  

مهارة التصنيف   هدف النشاط: 

أكمل الشكل التخطيطي التايل:

فروع اجلغرافيا 

جغرافية املناخ

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

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

اجلغرافيا البرشية

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

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

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

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

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

...................
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ن�شاط )3(

تنمية مهارة إبداء الرأى عنوان النشاط:  

يستنتج قيمة  اجلغرافيا يف حياة الفرد واملجتمع  هدف النشاط: 

) مل يقترص علم اجلغرافيا عىل دراسة األماكن والبيئات الطبيعية واخلصائص البرشية، بل أصبح هلا دور يف 

دراسة وحتليل القضايا واملشكالت التي تواجه املجتمع( 

يف ضوء العبارة أجب عام ييل:

أ - ما مفهوم علم اجلغرافيا؟

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

ب- ما أهم فروع اجلغرافيا احلديثة؟

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

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

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

ن�شاط )4(

ابحث واكتب. عنوان النشاط:  

تنمية مهارات البحث.  هدف النشاط: 

ابحث يف شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( عن أمهية اجلغرافيا واستخداماهتا  يف حياتنا، واكتب مقااًل 

من صفحة  واحدة وضعه يف جملة احلائط يف املدرسة.
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ن�شاط )5(

ابحث وأكمل. عنوان النشاط:  

تنمية مهارات البحث والتلخيص.  هدف النشاط: 

ابحث يف شبكة اإلنرتنت عن  فروع جديدة للجغرافيا احلديثة، ثم أكمل بيانات اجلدول التايل:

املجال الذي يبحثهفرع اجلغرافيا

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�شاط )6(

ابحث واكتب. عنوان النشاط:  

تنمية مهارات استخدام األطلس . هدف النشاط: 

استعن باألطلس اجلغرايف مبكتبة مدرستك، ثم امجع معلومات عن النقاط التالية، وامأل بيانات اجلدول 

التايل:

أسامء املحافظاتالعدداملحافظات املرصية

حمافظات الوجه البحري

حمافظات الوجه القبيل

حمافظات منطقة قناة السويس

املحافظات احلدودية 

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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الوحدة األولي

ن�شاط )7(

ابحث وسجل. عنوان النشاط:  

تنمية مهارات البحث اجلغرايف. هدف النشاط: 

تعترب املطبوعات احلكومية أحد مصادر مجع املعلومات ، ابحث يف شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( 

عن أهم املطبوعات احلكومية يف مرص، ثم أكمل بيانات اجلدول التايل:

حمتوياهتااجلهة التي تصدرهااسم  املطبوعات

1- الكتاب اإلحصايئ السنوي.

2- وصف املحافظات باألرقام.

3- نرشة البحوث الزراعية.

ن�شاط )8(

فكر واستنتج. عنوان النشاط:  

التمييزبني مصادر املعرفة. هدف النشاط: 

حدد املصدر املناسب عند البحث عام ييل:

تعريف بعض املصطلحات اجلغرافية.                )..............................................................(أ. 

حتديد موقع عواصم دول العامل.                 )..............................................................(ب. 

دراسة أحد أشكال سطح األرض يف منخفض الواحات البحرية.    )..............................................................(	. 

البحث عن معلومات جغرافية حديثة  بصورة رسيعة ودقيقة.        )..............................................................(د. 
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ورقة عمل )1(

أهم مؤلفات العلامء املسلمني يف جمال اجلغرافيا:

املجال الذي يبحث فيه اسم الكتاباسم املؤلفم

ورقة عمل )2(

دراسة ميدانية إلحدى الظاهرات اجلغرافية يف البيئة التي تعيش فيها: 

مكان الدراسة امليدانية.

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

اهلدف من الدراسة.

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

األدوات واألجهزة التي حتتاجها.

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

النتائج التي توصلت إليها.

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

الصعوبات التي واجهتك أثناء الدراسة امليدانية وكيفية التغلب عليها.  

........................................................................................................................................................................................................
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الوحدة األولي

تدريبات على الدرس األول
السؤال األول:  اكتب المفهوم أو المصطلح الجغرافي  الذي تشير إليه العبارات التالية:

يضم تعريف املصطلحات واملفاهيم للظاهرات اجلغرافية الطبيعية والبرشية أو أن تكون شارحة  أ-  

للمعىن اجلغرايف للفظ أو الظاهرة.                                          )..............(

فرع من فروع اجلغرافيا البرشية هيتم بدراسة األنشطة  االقتصادية كالزراعة والرعي والتعدين  ب- 

والطاقة والصناعة والنقل وغريها .                   )..............(

فرع من فروع اجلغرافيا، وهيتم بدراسة الظاهرات الطبيعية والبرشية يف املاىض.     )..............(   -	

علم األشكال األرضية وهيتم بدراسة أشكال سطح األرض والعوامل التي شكلتها      )..............( د-  

مصدر رسيع للحصول عىل املعلومات اجلغرافية وتعرف باسم الشبكة العنكبوتية.     )..............( هـ- 

زيارات مجاعية أو فردية ملكان ما هدفها الربط بني الدراسة النظرية والواقع.     )..............(  و- 

1لسؤال الثاني: بم تفسر...؟

تقسيم اجلغرافيا لعدة فروع.أ. 
................................................................................................................................................................................................  

أمهية دراسة اجلغرافيا.ب. 
................................................................................................................................................................................................  

أمهية اجلغرافيا التطبيقية.	. 
................................................................................................................................................................................................  

تعدد جماالت اجلغرافيا االقتصادية.د. 
..............................................................................................................................................................................................  

هـ.    العالقة بني اجلغرافيا اإلقليمية والفروع األخرى.

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

1لسؤال الثالث: ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير 

الصحيحة مع تصويب الخطأ:

تعود بدايات علم اجلغرافيا إىل حركة الكشوف اجلغرافية واالستعامر.        )          (أ. 

هتتم اجلغرافيا الفلكية بدراسة شكل األرض وحركتها وعالقتها بالكواكب األخرى والنجوم. )         (ب. 

من فروع اجلغرافيا البرشية )اجلغرافيا االقتصادية وجغرافية السكان واجلغرافيا التارخيية(.  )          (	. 

تستخدم أثناء الدراسة امليدانية عديد من األدوات مثل البوصلة ورشيط القياس وجهاز GPS. )        (د. 
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الدرس الثاني
 اخلريطة يف حياتنا

ن�شاط )1(

اكتشف اخلطأ. عنوان النشاط:  

تطبيق املفاهيم األساسية باخلريطة )مقياس الرسم – عنوان اخلريطة- اجتاه الشامل- الرموز (   هدف النشاط: 

أمامك خريطة ال يوجد هبا عديد من  أساسيات اخلريطة. ادرس اخلريطة جيًدا، ثم حدد األساسيات غري 

املوجودة.

..........................................-2    ..........................................-1

..........................................-4    ..........................................-3
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ن�شاط )2(

قس واحسب. عنوان النشاط:  

استخدام مقياس الرسم يف حساب املسافات. هدف النشاط: 

استخدم  خريطة من أحد األطالس املوجودة مبكتبة املدرسة، وأجب عام يأيت:-

1- ما طول املسافة بني مدينة القاهرة وميناء العقبة كخط مستقيم مقاس باملسطرة عىل اخلريطة؟

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

ب – احسب املسافة عىل الطبيعة باستخدام مقياس الرسم.

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

ن�شاط )3(

فكر ورتب. عنوان النشاط:  

التمييز بني أنواع اخلرائط حسب مقاييس الرسم. هدف النشاط: 

رتب مقاييس الرسم التالية تنازليًّا من الكبري إىل الصغري. ثم حدد نوع اخلرائط التي يستخدم كل منها 

يف رسمها.

)1: 250000 ( -  )1: 5.000( - )1: 176.000( - )10سم  لكل 100كم( - )10سم  لكل 10كم(

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

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

.....................................................................................................................................................................................................
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ن�شاط )4(

فكر وصنف. عنوان النشاط:  

التمييز بني أنواع اخلرائط حسب الغرض أو املوضوع.    هدف النشاط: 

أمامك جمموعة ألسامء بعض اخلرائط، حدد إىل أي أنواع اخلرائط تنتمي هذه اخلرائط.

خريطة اجلبال   والسهول      واألهنار ............................................................................................................................................

خريطة أنواع الصخور املختلفة  .............................................................................................................................................

خريطة توزيع املدن ...............................................................................................................................................................................

خريطةالغابات واحلشائش .....................................................................................................................................................

خريطةالسالالت واألجناس ....................................................................................................................................................

ن�شاط )5(

ابحث واكتب. عنوان النشاط:  

تنمية مهارات البحث. هدف النشاط: 

بالتعاون مع أحد زمالئك وحتت إرشاف معلمك، ابحث يف شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( عن موقع 

اهليئة املرصية العامة للمساحة، ثم اكتب مقااًل حتدد فيه تاريخ اهليئة، واألعامل التي تقوم هبا، وأهم 

األطالس التي أنتجتها، واملشاريع التي تقوم هبا حالًيا، مدعاًم املقال بالصور واألشكال.
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ن�شاط )6(

فكر وارسم. عنوان النشاط:  

رسم خريطة من صورة فوتوغرافية. هدف النشاط: 

أمامك صورة فوتوغرافية مليدان التحرير، هل 

ميكنك رسم خريطة مبسطة 

مستعيًنا بالصورة التي أمامك؟
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تدريبات على الدرس الثاني

ا لكل من المقاييس اآلتية : 1لسؤال األول: ارسم مقياًسا خطّيً

100000 :1  .	    1000000 :1 ب.     10000 :1 أ. 

1لسؤال الثاني: ضع عالمة ) ✔( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) ✗( أمام العبارة غير 

الصحيحة مع التفسير في الحالتين. 

(أ.       ( اخلرائط اجليولوجية ذات هدف عام؛ لتوضيح الظاهرات البرشية .         

(ب.  اخلرائط االقتصادية هي اخلرائط التي توضح توزيع األجناس والسالالت البرشية.             )     

ميكن حساب طول املسافة عىل الطبيعة باستخدام املقياس اخلطي عىل اخلريطة  مبارشة  بدون إجراء 	. 

 )      ( عمليات حسابية.                               

(د.       ( اخلرائط التفصيلية من خرائط املقياس املتوسط .                         

هـ. خرائط املقياس الصغري ترسم مبقياس رسم 1: 1000,000 ومن أمهها اخلريطة العاملية أو املليونية.     

                          )   (             

1لسؤال الثالث: ما الفرق بين كل مما يلي ؟

اخلرائط التفصيلية واخلرائط املليونية .أ. 

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

خريطة الطقس وخريطة املناخ .ب. 

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

خريطة النبات وخريطة السكان .	. 

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

اخلرائط الطبوغرافية و اخلرائط اجليولوجية .د. 

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



14

الوحدة األولي

1لسؤال الرابع: بم تفسر....؟

أمهية اخلريطة يف حياتنا اليومية.أ. 

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

أمهية مقياس الرسم.ب. 

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

املقياس اخلطي أفضل أنواع املقاييس.	. 
................................................................................................................................................................................................  

أمهية خريطة الطقس يف حياتنا.د. 

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

1لسؤال الخامس: اكتب المفهوم أو المصطلح الجغرافي الذي  تشير إليه العبارات التالية:

)....................(أ.  النسبة بني املسافة عىل اخلريطة واملسافة عىل الطبيعة. 

متثيل لظاهرات سطح األرض أو جزء منه عىل سطح مستٍو مبقياس رسم معني ورموز وألوان معينةب. 

)..........................(  

دليل يضم املصطلحات و الرموز التي متثل مجيع الظواهر اجلغرافية املوجودة عىل اخلريطة .	. 

)..........................(  

أبسط أشكال مقياس الرسم، وفيه تبني  وحدة القياس عىل اخلريطة وما يقابلها عىل الطبيعة.د. 

).........................(  

هـ. أحد اخلرائط التفصيلية ترسم مبقياس رسم  1:  2500، وهدفها حتديد حدود امللكيات الزراعية .

)..........................(  

1لسؤال السادس: وضح نوع العالقة بين كل عبارتين  مما يلي:

األحواض واألرايض الزراعية - خرائط املقياس الصغري .أ. 

خريطة املواصالت - خريطة توزيع املحاصيل الزراعية.ب. 

اخلريطة الطبوغرافية – العمليات اهلندسية والعسكرية.	. 
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الدرس الثالث
 تقنيات اجلغرافيا احلديثة

ن�شاط )1(

فكر  وقارن. عنوان النشاط:  

تنمية مهارات املقارنة . هدف النشاط: 

قارن بني نظم املعلومات اجلغرافية Geographic Information Systems و نظام حتديد املواقع العاملي  

Global Positioning System باستخدام اجلدول التايل:

نظام حتديد املواقع العاملية نظم املعلومات اجلغرافيةوجه املقارنة

التعريف

جماالت 

االستخدام

ن�شاط )2(

ابحث وتنبأ . عنوان النشاط:  

تنمية مهارات البحث واملقارنة.  هدف النشاط: 

بالتعاون مع أحد زمالئك وحتت إرشاف معلمك، ابحث يف شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( عن 

جمموعة من الصور الفضائية لبحرية مريوط يف شامل غرب الدلتا خالل عدة سنوات، وقارن بني هذه 

الصور، وارصد التغريات التي حدثت يف البحرية، وتوقع ماسيحدث يف املستقبل.
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ن�شاط )3(

اكتشف الفرق  عنوان النشاط:  

قراءة  الصور الفضائية .  هدف النشاط: 

متثل الصورتان الفضائيَّتان بالكتاب املدرىس شكل )16( إحدى املناطق السياحية الساحلية شامل الغردقة 

عىل فرتات خمتلفة، الحظ هاتني الصورتني، ثم اكتشف الفرق بينهام وسجله يف املربع التايل.

الن�شاط )4(

فكر وارسم.  عنوان النشاط:  

ترمجة الصور الفضائية إىل خرائط .  هدف النشاط: 

الحظ صورة دلتا النيل الفضائية بكتاب املدرسة شكل )29( ، ثم ارسم خريطة مبسطة هلا باستخدام 

الرموز واأللوان.



17

الوحدة األولي

ن�شاط )5(

عنوان النشاط:   الحظ وتأمل .

استنتا	 أمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف حياتنا. هدف النشاط: 

بالتعاون مع زمالئك وحتت إرشاف معلمك، ابحث يف شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( عن نظم 

املعلومات اجلغرافية، واكتب بحًثا مستعيًنا بالنقاط التالية.

- أمثلة لتطبيقاهتا يف جماالت احلياة املختلفة. - مكوناهتا  - تعريفها 

ن�شاط )6(

فكر وابدى رأيك. عنوان النشاط:  

تنمية مهارة التحليل.  هدف النشاط: 

اقرأ التقرير الذي أصدرته اهليئة القومية لالستشعار عن ُبعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة الدولة للبحث 

العلمي عن منطقة هضبة املقطم، ثم أجب عن األسئلة التالية.

 تقرير »اهليئة القومية لالستشعار« حيذر من اهنيارات وشيكة يف املقطم  

حذرت اهليئة القومية لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء من حدوث اهنيارات يف منطقة املقطم باتت وشيكة    

بسبب احلرائق وبرك املياه ، نظًرا لتفاقم مشكلة االهنيارات األرضية املتكررة مبنطقة املقطم رشق القاهرة وتعرض سكان 

تلك املناطق للخطورة الدامهة، فقد قام قسم التطبيقات اجليولوجية بتصميم وتنفيذ منوذ	 »كارتوجرايف« ملراقبة ورصد 

العوامل املختلفة التي تؤدي إىل االهنيارات األرضية، وتم تطبيقة عىل منطقة هضبة املقطم رشق القاهرة.

وأشار التقرير إىل أن هيئة االستشعار عن بعد استحدثت نظاًما جديًدا لإلنذار املبكر من االهنيارات األرضية باستخدام 

بيانات األقامر الصناعية ونظم املعلومات اجلغرافية.

وأضاف التقرير أن القسم أجرى الدراسات امليدانية عىل املنطقة للتحقق من ذلك، وكانت نتيجة الدراسة   

احلقلية مؤكدة عىل صحة املعلومات التي حصل عليها من بيانات األقامر الصناعية، وأن سبب ذلك وجود ترسب كبري من 

املياه التي كونت برًكا، كام منت النباتات واهليش عىل تلك املياه.

وأشار التقرير إىل أن الصور املتتابعة لألقامر الصناعية لتتبع تلك الظاهرة ومعرفة تطورها وتاريخ حدوثها   

أوضحت أنه يف عام 200٨ مل يكن هناك أي أثر للرطوبة العالية أو جتمعات املياه باملنطقة، وابتداًء من عام 2009، تبني 
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من صور األقامر الصناعية بداية تكون الرطوبة الشديدة لطبقات الطفلة يف صخور املنطقة، ثم تكونت بركة املياه يف 

املنطقة نتيجة إنشاء حدائق وجتمعات مياه.

وشدد التقرير عىل رضورة إجراء النموذ	 الكارتوجرايف بصفة دورية؛ لىك ميكن متابعة حالة املنطقة نتيجة   

التغري يف استخدامات األراىض ، لتحديد وحرص املناطق التي تتعرض للمخاطر وحتديد درجة اخلطورة التي حتتا	 إىل 

دراسات أكرث تفصياًل وبدقة أعىل واقرتاح احللول املناسبة سواء بالتحكم يف مصدر اخلطورة أو إمكانية عال	 األرض، 

أو إزالة املنطقة يف حالة عدم إمكانية عالجها، باإلضافة إىل تعميم النظام؛ ليشمل مناطق أخرى ومراقبة مشاكل بيئية 

أخرى.

املصدر حممد البحراوي    16/ 11/ 2012  املرصي اليوم 

استخر	 األفكار الرئيسة يف هذا التقرير، وأجب عن األسئلة التالية:

ما أمهية هذا التقرير بالنسبة للمنطقة ؟أ. 

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

ما أهم املصادر التي استخدمتها اهليئة القومية لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يف كتابة هذا ب. 

التقرير؟

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

 يف رأيك: ما أهم احللول املقرتحة حلل هذه املشكلة؟ 	. 

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

من وجهة نظرك: ما أمهية اهليئة القومية لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يف مرص ؟ د. 

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

ن�شاط )7(

تطبيقات تكنولوجية.   عنوان النشاط:  

يستنتج أمهية اهليئة القومية لالستشعار عن بعد يف مرص. هدف النشاط: 

ادخل عىل موقع اهليئة القومية لالستشعارعن بعد  وعلوم الفضاء http:// www.narss .sci.eg ثم اكتب 

بحًثا عنها مستعيًنا بالنقاط التالية :

- تاريخ اهليئة. 

- أهدافها.
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- املهام.

- تطبيقاهتا املختلفة.

- طرق تفعيل تقنية االستشعار عن بعد يف املجاالت املختلفة، موضحاً رؤيتك املستقبلية.

ورقة عمل )1(

ختطيط لزيارة.  عنوان النشاط:  

تنمية مهارات كتابة املقال. هدف النشاط: 

خطط بالتعاون مع زمالئك وحتت إرشاف معلمك زيارًة ملركز نظم املعلومات اجلغرافية يف حمافظتك، ثم 

اكتب تقريًرا عن تلك الزيارة مستعيًنا بالنقاط التالية :

1- املكان الذي يوجد فيه.

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

2- مكوناته.
................................................................................................................................................................................................

3- الربامج املستخدمة.

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

4- عدد األفراد العاملني.

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

5- إسهاماته يف حل مشكالت املحافظة.
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
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تدريبات على الدرس الثالث

1لسؤال األول: اكتب المفهوم أو المصطلح الجغرافي  الذي  تشير إليه العبارات التالية:

 صور يتم التقاطها بواسطة كامريات خاصة تثبت بجسم الطائرة  وتوضح  الظاهرات الطبيعية . 1

)......................( والبرشية حلظة التقاطها ومقاييس رسمها كبرية.     

صور يتم التقاطها بواسطة مستشعرات تثبت يف األقامر الصناعية تلتقط بشكل دورى مع دوران . 2

)......................( القمر الصناعى يف مداره.                            

علم احلصول عىل املعلومات والبيانات عن الظاهرات  بواسطة مستشعرات أو كامريات مثبتة يف . 3

)......................( األقامر الصناعية ال حيتك مبارشة بالظاهرة التي ندرسها.        

نظام معلومايت صمم إلدخال وختزين ومعاجلة وحتليل البيانات اجلغرافية إلنشاء تقارير وخرائط . 4

).....................( وقواعد بيانات إحصائية .                       

نظام يربط بني األقامر الصناعية وأجهزة استقبال أرضية ، ويزود مستخدمه يف أي مكان مبعلومات . 5

)......................( دقيقة عن مواقع األماكن.                                   

1لسؤال الثاني: بم تفسر...؟ 

أمهية االستشعار عن بعد يف املجال العسكرى. . 1

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

استخدام  نظام حتديد املواقع العاملى  Global Positioning System يف املالحة. . 2

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

أمهية  نظم املعلومات اجلغرافية Geographic Information Systems يف التخطيط العمراين. . 3

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

 أمهية املرئيات الفضائية يف املجاالت املختلفة .. 4

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

1لسؤال الثالث: ماذا يحدث إذا ...........؟

مل تكتشف تقنية نظم املعلومات اجلغرافية.. 1

2 ..Global Positioning System مل يكتشف نظام حتديد املواقع

مل تلتقط صور فضائية للكرة األرضية.. 3
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تدريبات عامة على الوحدة األولى

1لسؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين أ،ب،ج،د لتكمل بها العبارات التالية: 

1- أحد فروع اجلغرافيا الطبيعية، هيتم بدراسة أشكال سطح األرض والعوامل التي شكلتها ...............

ب- جغرافية املناخ. أ- جغرافية التضاريس.    

د- جغرافية السطح. جـ- علم اجليومورفولوجيا.    

2- للتعرف عىل الصخور املكونة للقرشة األرضية ُتْستخدم اخلرائط ...........

د- االقتصادية. جـ- املناخية.   ب- الكنتور.    أ- اجليولوجية.   

3- يستخدم يف توضيح الدورة الزراعية خرائط ..........................

د- فك الزمام. جـ- الكنتور.   ب- النشاط الزراعي.   أ- النبات.    

4- ترسم اخلرائط التفصيلية مبقياس رسم .....................

د- مليوين. جـ- صغري.   ب- متوسط.    أ- كبري.  

1لسؤال الثاني: فكر واحسب:

قيست املسافة بني القاهرة واإلسكندرية عىل خريطة مرص الصامء مبقياس رسم 1: 10,000,000 فوجدت 

2سم ، احسب املسافة عىل الطبيعة. 

1لسؤال الثالث: بم تفسر ....؟

تقسيم اجلغرافيا إىل جمموعة من الفروع.  أ-  

ال تصلح اخلرائط املليونية يف العمليات العسكرية. ب- 

أمهية استخدام االستشعار عن بعد يف اجلغرافيا. جـ-  

أمهية نظم املعلومات اجلغرافية. د-  

1لسؤال الرابع: برهن باألدلة الجغرافية على صحة ما يلي: 

أ- اجلغرافيا علم احلياة. 

ب- اخلريطة أساس علم اجلغرافيا. 

جـ- استخدام التقنيات احلديثة يف اجلغرافيا من الوسائل املهمة. 

1لسؤال الخامس: قارن بين كل من الصور الجوية وصور األقمار الصناعية 

1لسؤال السادس: وضح نوع العالقة بين كل عبارتين مما يلي

األطلس اجلغرايف – موقع بعض الظاهرات اجلغرافية. أ-  
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توجيه اخلريطة - الدراسة امليدانية. ب- 

جـ-  اخلريطة الطبوغرافية – العمليات اهلندسية والعسكرية. 

قياس املسافات – مقياس رسم اخلريطة.  د- 

املرئيات الفضائية -  الظاهرات اجلغرافية . هـ- 

1لسؤال السابع: ماذا يحدث إذا........؟

اقترص دور اجلغرافيا عىل وصف الظواهر الطبيعية والبرشية لسطح األرض.  أ- 

مل يكن للخريطة  مقياس رسم.  جـ-  مل يكن للخريطة  مفتاح.     ب- 

مل ترسم دوائر العرض وخطوط الطول عىل اخلرائط.  د-  

مل توجد خرائط فك الزمام يف مرص.  هـ- 

1لسؤال الثامن: ما النتائج المترتبة على كل ما يلي ؟

ب- تقسيم سطح األرض إىل خطوط طول. أ- اتساع املعرفة اجلغرافية.     

جـ -وجود مقياس الرسم اخلطى عىل اخلريطة. 

1لسؤال التاسع: أكمل الشكل التخطيطى التالي

1لسؤال العاشر:  أكمل الشكل التخطيطي التالي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مكونات نظم املعلومات اجلغرافية

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

تقنيات اجلغرافيا احلديثة

......................................
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الوحدة الثانية
الدرس األول

 موقع مرص وأمهيته

ن�شاط )1(

فكر وحدد. عنوان النشاط:  

تنمية مهارة استخدام اخلريطة. هدف النشاط: 

حدد عىل اخلريطة التي أمامك ما ييل:

أ - خطوط الطول ودوائر العرض التي حتد مرص.   

 ب- احلدود الربية، وقسها عىل اخلريطة، واكتشف طوهلا يف الطبيعة.      

جـ - احلدود البحرية، وقسها عىل اخلريطة، واكتشف طوهلا يف الطبيعة.
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ن�شاط )2(

تعلم وحدد. عنوان النشاط: 

استخدام دوائر العرض وخطوط الطول يف حتديد املواقع. هدف النشاط: 

اقرأ خريطة مرص التي أمامك جيًدا، ثم أكمل ما ييل:

إذا كنت عند دائرة عرض 3١˚ ، وخط طول 30٫5˚ فإنك تكون يف مدينة ........................... أ -  

املدينة التي تقع عند تقاطع خط طول 3١˚ ودائرة عرض 29˚ هي مدينة ........................... ب - 

إذا كنت تعيش عىل خط طول ......... رشًقا، ودائرة عرض ......... شامًل، فإنك تكون يف مدينة السويس جـ - 
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ن�شاط )3(

فكر وابدى رأيك. عنوان النشاط: 

التمييز بني الفرضيات. هدف النشاط: 

ما رأيك يف الفرض التايل مع تربير وجهة نظرك: »ل توجد عالقة بني موقع مرص اجلغرايف وازدهار التجارة 

العاملية«.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ن�شاط )4(

ابحث وامجع معلومات. عنوان النشاط:   

تنمية مهارة مجع املعلومات. هدف النشاط:  

»ازدادت أمهية عديد من املدن الساحلية عىل البحر األمحر، وعىل امتداد قناة السويس، وعىل سواحل 

البحر املتوسط بعد شق قناة السويس، وازدهار املالحة واحلركة التجارية، مثل: ميناء عدن يف اليمن 

وموانئ جنوب أوربا .

 باستخدام اإلنرتنت وبالتعاون مع زمالئك، امجع معلومات عن أهم املدن العاملية التي تأثرت مبوقع مرص 

اجلغرايف بعد حفر قناة السويس ووضح سبب ذلك.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ن�شاط )5(

اقرأ وبرهن. عنوان النشاط: 

تنمية مهارة مجع وحتليل املعلومات هدف النشاط: 

 بالتعاون مع زمالئك وباستخدام شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( امجع أكرب عدد من املعلومات عن 

أمهية شبه جزيرة سيناءتارخييًّا كبوابة مرص الرشقية.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ن�شاط )6(

فكر واستنتج. عنوان النشاط:  

تنمية مهارة مجع املعلومات واختبار صحة الفروض. هدف النشاط:  

امجع معلومات لتدلل عىل صحة الفرض التايل »أمهية املوقع اجلغرايف ملرص متغرية ونسبية«.أ. 

تناقش مع زمالئك حول األسئلة اآلتية ثم سجل نتيجة تلك املناقشة.ب. 

هل أمهية املوقع اجلغرايف ملرص ثابتة أم ختتلف أمهيتها وفًقا حلسن استغاللنا هلذا املوقع؟	 

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

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

ما واجبك كمواطن مرصى يعتز بوطنه  إلبراز أمهيتها للعامل ؟	 

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

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

 	. Facebook ما اقرتاحاتك إلبراز أمهية موقع مرص اجلغرايف للعامل؟ دون اقرتاحاتك عىل صفحتك يف

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

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

تلق اقرتاحات زمالئك عرب موقع التواصل الجتامعي لزيادة أمهية موقع مرص.	 

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

..................................................................................................................................................................................................  
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تدريبات على الدرس األول

1لسؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

تقع مرص يف الركن ............................. من قارة إفريقيا.. ١

ب - الشامل الغريب أ - الشامل الرشقي     

د- اجلنوب الغريب جـ- اجلنوب الرشقي     

إذا كنت تقف عند دائرة عرض ١8˚ شامًل فإنك بذلك تقرتب من حدود مرص .............................. 2

ب- اجلنوبية. أ - الشاملية.      

د- الغربية. جـ- الرشقية.      

أطول احلدود الربية ملرص هي احلدود .............................. 3

ب- اجلنوبية أ - الشاملية      

د- الغربية جـ- الرشقية      

تعد حدود مرص .............................  أكرث احلدود تعرًضا للمخاطر األمنية.. 4

ب- اجلنوبية  أ - الشاملية      

د- الغربية حـ- الرشقية      

تقع مرص بني خطي طول 25° و ............. رشًقا تقريًبا.. 5

ب- °37 أ - °36       

د - °39     ° جـ- 38   

تسري حدود مرص الغربية يف خط مستقيم باستثناء قطاعها الشاميل املمتد من السلوم حتى ......................... .. 6

ب- منخفض القطارة  أ - منخفض واحة الفرافرة      

د- منخفض واحة البحرية حـ- منخفض واحة سيوة      

1لسؤال الثاني: ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير 

الصحيحة مع تصويب الخطأ.

)          ( ١- تبلع مساحة مرص  نحو 7٪ من مساحة الوطن العريب.     

)          ( 2- تقع مرص عىل نحو ١2 درجة عرضية، و١0 خطوط من خطوط الطول.   

)          ( 3- متتد حدود مرص الغربية من رأس خليج العقبة عند برئ طابا باجتاه البحر املتوسط .  
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)          ( 4- حيد مرص من اجلنوب حدود برية وحدود بحرية.      

5- متتد حدود مرص الشاملية البحرية حتى ١2 مياًل بحرًيا داخل البحر املتوسط.                         )          (

)          ( 6- انترشت من شبه جزيرة سيناء مؤثرات حضارية ودينية إىل عدد من دول القارة اإلفريقية. 

7-  لعبت شبه جزيرة سيناء دوًرا بارًزا يف حركة التجارة العاملية خاصة بعد اكتشاف البرتول يف منطقة 

)          ( اخلليج العريب.  

8-  من املوانئ الساحلية التي ازدهرت جتاريًّا بعد افتتاح قناة السويس للمالحة ميناء عدن يف اليمن وموانئ 

)          ( جنوب أوربا. 

1لسؤال الثالث: بم تفسر...؟

زيادة الهتامم األمين باحلدود الرشقية ملرص.. ١

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

انتقال املؤثرات احلضارية من دول حوض البحر املتوسط وشبه اجلزيرة العربية إىل قلب إفريقيا.. 2

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

زيادة أمهية قناة السويس بعد اكتشاف البرتول واستغالله يف منطقة اخلليج العريب.. 3

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ظهور عديد من املدن الساحلية عىل سواحل البحرين )األمحر واملتوسط( بعد شق قناة السويس.. 4

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

زيادة أمهية مضيقي باب املندب وجبل طارق بعد شق قناة السويس.. 5

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1لسؤال الرابع: ما النتائج المترتبة على...؟

شق قناة السويس عام ١869 م.. ١

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وقوع مرص يف اجلزء الشاميل من حوض النيل.. 2

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اكتشاف واستخراج البرتول يف منطقة اخلليج العريب.. 3

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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الدرس الثاني

           التكوينات اجليولوجية وعوامل تشكيل سطح مرص

ن�شاط )1(

فكر واستنتج. عنوان النشاط: 

تنمية مهارة قراءة اخلريطة وحتليلها والستنتاج منها. هدف النشاط: 

لحظ خريطة ) 23 ( يف الكتاب املدريس، ثم استنتج ما ييل:

أ - أكرث التكوينات اجليولوجية انتشاًرا يف مرص.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ب - أقل التكوينات اجليولوجية انتشاًرا يف مرص.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

جـ - أماكن انتشار تكوينات الزمن األريك.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ن�شاط )2(

ارسم وخلص. عنوان النشاط:  

تنمية مهارة التلخيص. هدف النشاط: 

بعد دراستك اجليولوجية لألراىض املرصية، ارسم خريطة معرفية من تصميمك، تلخص فيها أهم 

تكوينات الزمن )األريك - األول - الثاين - الثالث - الرابع( وأهم عصور كل زمن.
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الن�شاط )3(

فكر وصنف. عنوان النشاط: 

تنمية مهارة تنظيم املعلومات. هدف النشاط: 

أمهيتها أنواع الصخور التكوينات اجليولوجية

اجلرانيت - الشست - النايس ١- الصخور األركية القدمية.

احلجر الرميل النويب.

الصخور الطباشريية
3- تكوينات الزمن الثاين.

يستخدم يف أغراض البناء، 

كام حتتوي تكويناته عىل 

مصايد البرتول.

4- تكوينات الزمن الثالث.

تستخدم يف أغراض البناء 

وصناعة األسمنت واجلبس.
5- تكوينات الزمن الرابع.
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ن�شاط )4(

فكر ووزع. عنوان النشاط: 

تنمية مهارة توزيع الظاهرات اجلغرافية عىل اخلرائط. هدف النشاط: 

أمامك خريطة مرص، وزع عليها أهم التكوينات اجليولوجية للزمن األريك القديم والزمن األول ، والثاين ، 

والثالث.
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ن�شاط )5(

فكر ووزع. عنوان النشاط:  

تنمية مهارة توزيع الظاهرات اجلغرافية. هدف النشاط: 

باستخدام خريطة مرص الصامء حدد أماكن األقواس السورية التالية:

- جبل املغارة. - هضبة اجلاللة البحرية.     

- قبو الواحات البحرية. - هضبة اجلاللة القبلية.     



36

الوحدة الثانية

ن�شاط )6(

تأكد من فهمك. عنوان النشاط: 

تنمية مهارة الربط بني أشكال السطح والعوامل الباطنية التي شكلتها. هدف النشاط: 

يف اجلدول الذي أمامك أشكال متنوعة لسطح مرص، حدد أي من العوامل الباطنية ساعدت يف تشكيلها:

العوامل الباطنية التي ساعدت يف تشكيلها أشكال السطح

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

..............................................................................................................................................................
١- جبال البحر األمحر.

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

..............................................................................................................................................................
2- جبل قطراين.

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

..............................................................................................................................................................
3- جبل احلالل.

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

..............................................................................................................................................................
4- هضبة اجلاللة القبلية.

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

..............................................................................................................................................................
5- منخفض اخلارجة.
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ن�شاط )7(

فكر وطبق. عنوان النشاط: 

تنمية مهارة تطبيق املعلومات اجلغرافية يف الواقع. هدف النشاط: 

بالستعانة مبكتبة املدرسة، وعىل ضوء دراستك لعوامل التعرية اخلارجية حدد أي أنواع التعرية 

اخلارجية أكرث تأثرًيا عىل تشكيل سطح األرض يف املنطقة التي تعيش فيها. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ن�شاط )8(

ابحث وتعلم. عنوان النشاط: 

تنمية مهارة مجع معلومات وتنظيمها . هدف النشاط: 

باستخدام شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( امجع معلومات عن أكرب عدد من األمثلة لألشكال 

التضاريسية الناجتة عن التعرية البحرية يف مرص.  نظم املعلومات التي قمت بجمعها، ثم ناقشها مع 

زمالئك ومعلمك. ثم سجل ملخص لنتائج تلك املناقشة يف حدود مخسة أسطر.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ن�شاط )9(

فكر ووزع. عنوان النشاط: 

تنمية مهارات توزيع الظاهرات اجلغرافية عىل اخلريطة. هدف النشاط: 

وزع عىل خريطة شبه جزيرة سيناء الصامء التي أمامك التكوينات اجليولوجية
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تدريبات على الدرس الثاني

1لسؤال األول: ضع عالمة )✓( أمام العبارات الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارات غير 

الصحيحة مع تصويب الخطأ. 

١ .)          ( توجد  الصخور األركية القدمية جنوب شبه جزيرة سيناء وجبال البحر األمحر بالصحراء الرشقية. 

2 .)          ( تعد تكوينات الزمن األول أكرب التكوينات اجليولوجية مساحة يف مرص. 

3 . )          ( تنقسم تكوينات الزمن الثالث إىل ثالثة عصور هي  الرتيايس - اجلورايس - الكريتايس. 

4 . )          ( من املناطق التي تعرضت للتداخالت الربكانية وطفوح البازلت جبل قطراين شامل الفيوم. 

من أشكال السطح التي نتجت بفعل التعرية النهرية السهول الفيضية والشواطئ الرملية والدلتاوات.. 5

)          (  

6 .)          ( تشكلت املنخفضات الصحراوية بفعل عوامل باطنية وعوامل تعرية خارجية. 

7 . )          ( تعد صخور احلجر اجلريي من الصخور األركية القدمية. 

1لسؤال الثاني: بم تفسر...؟ 

تنوع الصخور يف األرايض املرصية.. ١

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

انتشار املياه اجلوفية يف جنوب الصحراء الغربية.. 2

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تكون املنخفضات الصحراوية يف الصحراء الغربية.. 3

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

يعد احلجر اجلريي من أكرث الصخور انتشاًرا يف مرص.. 4

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ظهور الغطاءات البازلتية يف جبل قطراين ومنطقة أبو زعبل.. 5

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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تكون جبال البحر األمحر.. 6

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تكون األقواس السورية يف مرص.. 7

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تشكيل السهل الفييض عىل جانبي جمرى هنر النيل.. 8

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تكون دلتا هنر النيل.. 9

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تعدد األشكال الساحلية عىل البحرين املتوسط واألمحر.. ١0

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

انتشار الكثبان والغطاءات الرملية يف الصحراء الغربية.. ١١

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تنوع الرثوات املعدنية يف مرص.. ١2

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1لسؤال الثالث: فسر أسباب تكوين األشكال التضاريسية اآلتية:

١ .��������������������������������������������������������������������������������������������������� السهل الفييض عىل جانبي جمرى هنر النيل. 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2 .��������������������������������������������������������������������������������������������������� دلتا هنر النيل.     

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3 .��������������������������������������������������������������������������������������������������� الشواطئ الرملية.     

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4 .��������������������������������������������������������������������������������������������������� الكثبان الرملية.     

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1لسؤال الرابع: ما النتائج المترتبة على...؟ 

تنوع التكوينات اجليولوجية عىل أرض مرص.. ١

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تعرض عديد من مناطق كثرية من مرص للتصدع.. 2

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اندفاع البازلت الربكاين مصاحًبا للحركات الصدعية.. 3

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تعرض مرص حلركات ضغط جانبية قادمة من الشامل الرشقي.. 4

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

قيام املياه اجلارية يف األهنار بعمليات اإلرساب.. 5

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

إرساب.. 6 قيام األمواج بعمليات نحت و

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

نشاط الرياح يف فرتات اجلفاف.. 7

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1لسؤال الخامس: ماذا يحدث إذا...؟ 

مل توجد تكوينات احلجر الرميل النويب يف مرص.. ١

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مل تتعرض مرص للعديد من حركات التصدع.. 2

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

انترشت تكوينات الصخور األركية القدمية يف نصف مساحة مرص.. 3

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مل تتعرض مرص حلركات ضغط جانبية يف امليوسني.. 4

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1لسؤال السادس:  قارن بين العوامل الباطنية التي ساعدت في تشكيل سطح مصر 

من حيث أسباب حدوثها واألشكال التضاريسية الناتجة عنها. 

األشكال التضاريسة الناجتة عنها أسباب حدوثها العوامل الباطنية

الصدوع

التداخالت الربكانية

اللتواءات

1لسؤال السابع:  حدد أوجه الشبه واالختالف بين التعرية المائية والتعرية بفعل الرياح. 

التعرية بفعل الرياح التعرية املائية وجه املقارنة

وجه الشبه

وجه الختالف
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الدرس الثالث

 تضاريس مرص

ن�شاط )1(

اكتشف اخلطأ. عنوان النشاط: 

يصحح املعلومات املوضحة عىل خريطة دلتا هنر النيل. هدف النشاط: 

عزيزى الطالب

أمامك خريطة )١( لدلتا هنر النيل عليها بعض املعلومات اخلاطئة ، اكتشفها، ثم صححها عىل اخلريطة )2(

خريطة )2(

خريطة )١(
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ن�شاط )2(

ابحث وامجع. عنوان النشاط: 

تنمية مهارة مجع املعلومات وتنظيمها. هدف النشاط: 

باستخدام شبكة املعلومات الدولية )شبكة اإلنرتنت( امجع معلومات وصوًرا عن أهم الظاهرات اجلغرافية 

التي يتميز هبا هنر النيل ودلتاه. 

ثم نظم املعلومات التي قمت بجمعها يف موضوع بعنوان أهم الظاهرات اجلغرافية يف هنر النيل ودلتاه.

ن�شاط )3(

ابحث واقرتح. عنوان النشاط: 

تنمية مهارات البحث اجلغرايف . هدف النشاط: 

النيل  بدلتا هنر  الساحلية  البحريات  بحًثا عن  الدولية وبالتعاون مع زمالئك، اكتب  املعلومات  باستخدام شبكة 

البحريات ومقرتحاتك حللها، ثم خلص أهم تلك املشكالت  التي تتعرض هلا تلك  البيئية  موضًحا أهم املشكالت 

وحلوهلا يف جدول من إنشائك.
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ن�شاط )4(

فكر وتوقع. عنوان النشاط: 

تنمية مهارة قراءة اخلريطة وحتليلها. هدف النشاط: 

عىل الرغم من وقوع منخفض الفيوم يف الصحراء الغربية إل أنه يعد امتداًدا لوادي النيل والدلتا.

أ- من اخلريطة التي أمامك صف منخفض الفيوم موضًحا ما ييل:

الوحدات التضاريسية باملنخفض. ........................................................................................................................ ١

أهم ما تتميز هبا الوحدات التضاريسية. ............................................................................................................. 2

ب- اكتب أكرب عدد لألنشطة القتصادية التي تتوقع قيامها يف تلك املنطقة، موضًحا أسباب اختيارك لتلك 

األنشطة.
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ن�شاط )5(

الصحراء الغربية. عنوان النشاط: 

تنمية مهارة توزيع الظاهرات اجلغرافية عىل اخلريطة. هدف النشاط: 

أمامك خريطة صامء للصحراء الغربية حدد عليها ما ييل:

منخفض القطارة.. ١

منخفض اخلارجة.. 2

بحر الرمال العظيم.. 3

غرد أبو املحاريق.. 4

جبل العوينات.. 5

رأس احلكمة.. 6

منخفض الواحات البحرية.. 7

8- هضبة مارماريكا.

9- هضبة اجللف الكبري.

ن�شاط )6(

فكر وابحث. عنوان النشاط: 

هدف النشاط:  تنمية مهارةمجع املعلومات 

باستخدام تكنولوجيا املعلومات، امجع معلومات عن الكثبان الرملية، موضًحا تأثريها عىل السكان يف 

مرص. مدعاًم ما قمت بجمعه من معلومات بالصور الفوتوغرافية واجلوية ، مستعيًنا بالنقاط التالية:

- تعريف الكثبان الرملية.

- أنواع الكثبان الرملية.

- تأثريها عىل السكان يف الصحراء الغربية.

- تأثريها عىل العمران يف الصحراء الغربية.
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ن�شاط )7(

تأكد من فهمك. عنوان النشاط:  

تنمية مهارة املالحظة واملقارنة. هدف النشاط: 

أمامك خريطتان، خريطة )1( توضح ساحل الدلتا، خريطة )2( توضح الساحل عىل الصحراء الغربية 

قارن بني الساحل عىل دلتا هنر النيل والساحل عىل الصحراء الغربية، موضًحا أهم الظاهرات اجلغرافية 

التي متيز كل منها.

خريطة )1(

خريطة )2(
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ن�شاط )8(

ابحث واكتب. عنوان النشاط:  

تنمية مهارات البحث اجلغرايف ) مجع املعلومات - االستنتاج - إدراك العالقات (. هدف النشاط: 

باستخدام شبكة اإلنرتنت، وبالتعاون مع زمالئك، امجع معلومات عن أهم الظاهرات اجلغرافية التي تتميز 

هبا الصحراء الغربية موضًحا ما ييل:

- أهم الظاهرات اجلغرافية التي تتميز هبا الصحراء الغربية.

- تأثريها عىل سلبي أم إجيايب؟

- كيف ميكن االستفادة من الظاهرات اجلغرافية بالصحراء الغربية؟

- أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

- أهم املقرتحات والتوصيات 

- التوقعات املستقبلية للصحراء الغربية.

- ثم خلص أهم ما توصلت إليه يف حدود عرشة أسطر.
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ن�شاط )9(

الصحراء الرشقية. عنوان النشاط: 

تنمية مهارات توزيع الظاهرات اجلغرافية عىل اخلريطة. هدف النشاط: 

أمامك خريطة للصحراء الرشقية، حدد عليها الظاهرات التالية:

رأس بناس.. 1

هضبة العبابدة.. 2

هضبة املقطم.. 3

مدينة الغردقة.. 4

جبل علبة.. 5

وادي العالقي.. 6
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ن�شاط )10(

فكر واقرتح. عنوان النشاط:  

تنمية مهارات التفكري اإلبداعى )الطالقة، املرونة(. هدف النشاط: 
بالتعاون مع زمالئك وباالستعانة بشبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( اكتب أكرب عدد من االقرتاحات 

لالستفادة من الظاهرات التضاريسية التي تتميز هبا الصحراء الرشقية.
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ن�شاط )11(

شبه جزيرة سيناء. عنوان النشاط:  

الظاهرات  توزيع  مهارات  هدف النشاط:  تنمية 
اجلغرافية عىل اخلريطة.

أمامك خريطة صامء لشبه جزيرة سيناء، وزع عليها أهم 

الظاهرات الطبيعية.

ن�شاط )12(

ابحث وابدى رأيك. عنوان النشاط:  

تنمية مهارات البحث اجلغرايف من مجع املعومات - تصنيفها - إصدار األحكام. هدف النشاط: 

بالتعاون مع زمالئك، وباستخدام شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( صمم جملة حائط مصورة عن شبه 

جزيرة سيناء موضًحا:

أهم الظاهرات اجلغرافية الطبيعية التي متيزها.
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تدريبات على الدرس الثالث

1لسؤال األول: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

1 - نشأ هنر النيل يف عرص.............

د-الباليستوسني. ج- الرتيايس.   ب- امليوسني.   أ- اإليوسني.    

2 - يأيت 84% من مياه هنر النيل من روافده يف ........................ 

د- بحرية فيكتوريا. أ- بحريىت إدوارد وألربت.   ب- هضبة احلبشة.  ج-وسط احلوض.   

3 - من الظاهرات اجلغرافية التي يتميز هبا وادي النيل: ........................

د-األشكال الرملية. ب- ظهور السالحف.    ج- البحريات الساحلية.  أ- املدرجات.   

4 -  "جسور طبيعية غري مرتفعة حتف مبجرى النهر نتجت عن عمليات ترسيب للنهر عىل جانبيه 

"مفهوم يقصد به ....................................

د- الطراد. ج- السهل الساحىل.  ب- الدلتا.  أ- املدرجات النهرية.    

5 - كل مما ييل مييز ساحل الدلتا ما عدا:

د- امتداد البحريات الساحلية. ج- وجود اخللجان.  ب- كرثة النتوءات.  أ- استقامته.   

6 - البحرية الساحلية التي ال تتصل بالبحر املتوسط هي بحرية: ........................

د- مريوط. ج- إدكو.   ب- الربلس.   أ- املنزلة.     

7 - من أودية الصحراء الرشقية وادي ........................

د- وتري. ج- سفاجه.   ب-العريش.   أ- فريان.     

8 - الوادى الذى يفصل هضبة العجمة عن النطاق اجلبيل املرتفع يف شبة جزيرة سيناء هو وادي .......

د- أبو طريفه. ج- العقبة.   ب-العريش.   أ- العالقي.     

9 - سهل القاع هو سهل متسع ممتد يف موازاة...........

ب- ساحل سيناء عىل خليج العقبة. أ- ساحل سيناء عىل خليج السويس.     

د- ساحل الصحراء الغربية ب- ساحل الصحراء الرشقية.      
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10 - يعد منخفض ................. أكرب املنخفضات مساحة

د- القطارة ج- سيوة   ب- الفرافرة   أ- الواحات البحرية    

11- يتسع السهل الساحيل يف الصحراء الرشقية إىل أكرث من 25كم عند رأس...............

د- حممد. ج- بناس.   ب- أىب دربه.   أ- احلكمة.     

12 - يف أي املناطق التالية تتوقع قيام الزراعة؟

ب- النطاق الشاميل يف شبه جزيرة سيناء. أ- هضبة العبابدة بالصحراء الرشقية.     
ج- املثلث اجلبيل يف شبه جزيرة سيناء. ج- اهلضبة الوسطى بالصحراء الغربية.     

1لسؤال الثاني: قارن بين وادي النيل ودلتاه من حيث المساحة، وأهم الظاهرات 

الجغرافية التي يتميز بها كل منهما وسجل المقارنة في الجدول التالي.

دلتا هنر النيلوادي النيلوجه املقارنة

املوقع

املساحة

أهم الظاهرات اجلغرافية

السؤال الثالث: استنتج أهم األنشطة االقتصادية التي يمكن أن تقوم على دلتا نهر 

النيل موضًحا أسباب قيام تلك األنشط من وجهة نظرك.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1لسؤال الرابع: صف الوحدات التضاريسية التالية:

1 .�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  : وادي النيل.  

2 .�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  : دلتا هنر النيل. 

3 .�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  : منخفض الفيوم. 
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1لسؤال الخامس: أكمل العبارات التالية:

1 - يتميز السهل الساحيل للصحراء الرشقية بشكل عام بـ...............................

2 -  من اجلزر النارية يف جمرى هنر النيل جزيرة .................................  ومن اجلزر الرسوبية جزيرة ...............................

3 -  أقىص اتساع يف وادي النيل يوجد يف  .................................

4 - يتميز السهل الفييض لوادي النيل باستواء سطحه وانحداره اخلفيف من............................... إىل .................................

5 -  متتد دلتا هنر النيل من سهل ................................. رشًقا، حتى اإلسكندرية غرًبا.

6 - من اخللجان عىل ساحل الدلتا خليج .................................

7 - تتصل بحرية املنزلة بالبحر املتوسط بفتحات تسمى ................................. وأمهها .................................

8 - تتصل بحرية الربلس بالبحر املتوسط بفتحات منها فتحة ................................. 

9 - تكرث السبخات والكثبان الرملية عند بحرية ................................. .

10 - متتد اهلضبة اجلنوبية بالصحراء الغربية من خط احلدود مع السودان ................................. حتى احلافة 

الشاملية ملنخفض ................................. و ................................. يف الشامل.

11 - من أهم الظاهرات التضاريسية التي متيز اهلضبة الوسطى بالصحراء الغربية ....................... و....................... 

12 - تنتهى الصحراء الغربية شاماًل بنطاق ساحيل ميتد من غرب ....................... حتى هضبة ....................... .

13 -  أهم ما مييز الساحل املطل عىل الصحراء الغربية ظهور ....................... ووجود بحريات ساحلية مثل 

بحرييت ....................... و.......................

14 - من أهم الظاهرات التضاريسية التي متيز الصحراء الرشقية خط الساحل و....................... و....................... 

15 -  من أهم األشكال املميزة خلط الساحل عىل الصحراء الرشقية الرؤوس األرضية و.......................  

16 -  ميتد النطاق اهلضبي بالصحراء الرشقية إىل الغرب من جبال البحر األمحر ويعرف هبضبة ....................... 

شامل ثنية قنا، وهضبة ....................... جنوهبا.

17 - تنقسم شبه جزيرة سيناء إىل ثالث وحدات تضاريسية كربى هي ....................... و....................... و.......................

18 -  تنترش السبخات عىل السهل الساحىل الشاميل بشبه جزيرة سيناء، ومنها سبخة ....................... يف سهل 

الطينة يف الركن الشاميل الغريب من الساحل.

19 - من التالل املنعزلة يف شبه جزيرة سيناء جبل  .......................و جبل .......................
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20 -  تتميز السهول الداخلية يف شبه جزيرة سيناء بكرثة .......................و ........................ 

21 - تقطع هضبة التيه روافد وادي ........................

1لسؤال السادس: بم تفسر ..... ؟

1 - اتصال هنر النيل باملنابع احلبشية ومنابع هضبة البحريات منذ أوائل الباليستوسني.

2 - أمهية روافد هضبة احلبشة بالنسبة ملرص.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3 - وجود جسور الطراد يف جمرى هنر النيل.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4 - اتساع السهل الفيىض غرب هنر النيل مقارنة بجانبه الرشقي .

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5 - ظهور املدرجات النهرية عىل جانبي وادي النيل.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6 - ظهور السالحف يف دلتا هنر النيل.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7 - انكامش مساحة بحرية املنزلة.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8 - تكوين منخفض الفيوم.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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التضاريسية التالية: 1لسؤال السابع: حدد على الخريطة الوحدات  

أ - دلتا بحر يوسف.

ب - فتحة الالهون.

جـ - بحرية قارون وسهلها البحرى.

د - التجويف الشاميل واجلنوىب.
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تدريبات عامة على الوحدة الثانية
1لسؤال األول: أكمل ما يلي:

حيد مرص حدود سياسية ......وهي حدود اصطناعية متتد يف معظمها يف نطاق صحراوي، وحدود   -1

سياسية ............. .

حيد مرص من الرشق حدود بحرية عىل ساحل ......... وخليج ........، كام حيدها حدود برية متتد    -2

يف ......

تقع األراىض املرصية فوق جزء من درع قاري قديم يعرف بـ ......، وقد تعرض للتصدع فتكون    -3

.......  وانفصلت مرص عن ........ .

من أكرث أنواع صخور الزمن األريك انتشاًرا يف مرص صخور ........و.......، وحتتوي تلك الصخور    -4

عىل  معادن فلزية مثل .....و.......كام توجد هبا بعض صخور البناء مثل ...........و........... .

يتكون الزمن الثاين من ثالثة عصور هي ....... و .......و .......  -5

من الرواسب السطحية للزمن الرابع رواسب رملية بفعل .........وتالل ........بالساحل الشاميل    -6

و......  بساحل البحر األمحر

من أهم األشكال الساحلية الناجتة عن األمواج ...........و.........و..........و......... .   -7

من اجلزر النارية مبجرى هنر النيل جزيرة ........... ومن اجلزر الرسوبية جزيرة .......   -8

جسور الطراد هي .................   -9

من أهم الظواهر اجلغرافية التي تتميز هبا دلتا النيل .......و .......... .  -10

من هضاب الصحراء الغربية هضبة مارماريكا يف الشامل و ..........و ........ .   -11

من أهم ما مييز الساحل املطل عىل الصحراء الغربية ظهور رؤوس أرضية بارزة يف البحر مثل ........    -12

و .......

تعد جبال ....... أعىل القمم اجلبلية يف الصحراء الرشقية، بينام يعد جبل ....... أعىل جبال مرص   -13

1لسؤال الثاني: بم تفسر ....؟

تعد شبه جزيرة سيناء بوابة مرص الرشقية.   -1

ازدادت أمهية موقع مرص بعد شق قناة السويس.   -2

وجود خامات الفوسفات يف مناجم أبو طرطور شامل  الواحات اخلارجة وفيام بني سفاجة والقصري.   -3

أمهية تكوينات الزمن الثالث.   -4

أمهية منطقة املنابع احلبشية بالنسبة ملرص.   -5
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تعد بحرية مريوط أعىل البحريات ملوحة وأكرثها تلوثًا.   -6

1لسؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على....؟

1-  موقع مرص يف الشامل من حوض النيل.

تعرض الكتلة العربية النوبية للتصدع.   -2

تأثر مناطق كثرية من مرص خالل العصور اجليولوجية املختلفة للتصدع.   -3

التعرية بفعل الرياح.   -4

1لسؤال الرابع: على خريطة مصر الصماء حدد الظاهرات التضاريسية التالية:

3-   جبال البحر األمحر. 2-   هضبة اجلاللة البحرية.    هضبة التيه.     -1

6-   بحر الرمال العظيم. 5-   منخفض الواحات البحرية.   بحرية مريوط.     -4



دروس الوحدة

املناخ يف مرص. الدرس األول :     

األقاليم املناخية يف مرص وأثر التغريات املناخية. الدرس الثاين :     

النبات الطبيعي واحليوان الربي يف مرص.   الدرس الثالث :     

الوحدة الثالثة

املناخ واحلياة النباتية واحليوانية 
في مصر
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الدرس األول

املناخ يف مرص

ن�شاط )1(

فكر وخلص. عنوان النشاط:  

تنمية مهارة التصنيف. هدف النشاط: 

عزيزي الطالب  أكمل الشكل التايل 

لتوضيح العوامل املؤثرة يف مناخ مرص.

ن�شاط ) 2 (

فكر واستنتج. عنوان النشاط:  

تنمية مهارة تطبيق املعلومات اجلغرافية عىل الواقع. هدف النشاط: 

حدد موقع حمافظتك عىل خريطة مرص، ووضح مدى تأثر مناخها باملؤثرات البحرية أو القارية خالل 

فصول السنة ؟

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

العوامل املؤثرة يف 

مناخ مرص

املوقع الفليك

ويقصد به : ..............................

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

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

مظاهر السطح

ويقصد هبا : .............................

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

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

املوقع اجلغرايف

ويقصد به : ..............................

وينقسم إىل 

املوقع بالنسبة إىل :.................

املوقع بالنسبة إىل : ...............
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ن�شاط )3(

فكر واستنتج. عنوان النشاط:  

تنمية مهارة توزيع الظاهرات اجلغرافية عىل اخلريطة. هدف النشاط: 

عزيزي الطالب :

انسخ اخلريطة الصامء ملرص ، ثم استعن هبا يف رشح األحوال املناخية خالل فصول العام، وذلك من  أ -  

خالل ما ييل: 

رشح احلرارة خالل فصيل الشتاء والصيف موضًحا اختالفها من مكان آلخر وأسباب ذلك.  -

الضغط اجلوي وتوزيع مناطق الضغط املرتفع واملنخفض الرئيسة خالل فصل الشتاء.   -
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الرياح وأنواعها واجتاهاهتا وأثرها عىل مناخ مرص خالل فصل الربيع.   -

األمطار وكمياهتا وأسباب تركزها يف فصل الشتاء.   -

من خالل ما سبق فكر وفرس:

تعد احلرارة أهم العنارص املؤثرة يف مناخ مرص.  -

ن�شاط )4(

فكر - احسب - حلل . عنوان النشاط:  

تنمية مهارة حتليل اجلداول. هدف النشاط: 
مدن داخليةمدن ساحلية

املدينة 
متوسط درجة احلرارة

املدينة 
متوسط درجة احلرارة

شتاًء  صيًفا شتاًء صيًفا

33٫516طنطا2916٫5مرىس مطروح

34٫519٫5القاهرة29٫518اإلسكندرية

36٫515٫5املنيا29٫516العريش

3020٫5السويس3517الواحات اخلارجة

حول اجلدول الذي أمامك إىل رسم بياين، ثم استنتج أعىل مدن مرص حرارة صيًفا، وأقلها حرارة مع تفسري 

ذلك.

من خالل دراستك للجدول السابق:

احسب املدى احلراري بني املناطق املختلفة املسجلة باجلدول.   -1

حدد األسباب التي أدت إىل اختالف املدى احلراري بني املناطق املختلفة.   -2

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

كيف ميكنك محاية نفسك من األرضار الصحية الناجتة عن ارتفاع درجات احلرارة خالل فصل   -3

الصيف ؟

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ن�شاط )5(

اقرأ وخلص. عنوان النشاط:  

تنمية مهارات التلخيص وصياغة األسئلة اجلغرافية. هدف النشاط: 

تعلمت من هذا الدرس: ........................................................................................................................................................................

التطبيقات احلياتية التي استفدهتا. ...................................................................................................................................................................

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

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

أهم األسئلة التي أبحث عن إجابتها.

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

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

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

تدريبات على الدرس األول
1لسؤال األول: أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات:

من العوامل املؤثرة يف مناخ مرص ................................ ، ................................. 1

تقع معظم مساحة مرص يف نطاق املناخ ................................. 2

تعد املناطق الواقعة يف ................................ أكرث املناطق حرارة خالل فصل الصيف.. 3

الرياح التي هتب عىل مرص يف فصل الربيع هي رياح ................................. 4

تتأثر مرص بنوعني من الرياح يف فصل الشتاء، هي الرياح ................................ والرياح .................................. 5

تتحرك املنخفضات اجلوية فوق البحر املتوسط يف الشتاء من ................................ إىل ................................... 6

تسقط األمطار الشتوية عىل مرص نتيجة هبوب الرياح .................................. 7
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1لسؤال الثاني:  ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة 

مع التصويب:

1 .)          ( هتب الرياح الشاملية والشاملية الغربية عىل مرص يف فصل اخلريف. 

2 .)          ( يعد فصل اخلريف أفضل فصول العام مناخيًّا. 

3 .)          ( يزيد املدى احلراري اليومي والفصيل يف املدن الساحلية مقارنة باملناطق الداخلية. 

4 .)          ( تكتسب املياه احلرارة ببطء وتفقدها ببطء. 

5 .)          ( يتكون نطاق من الضغط املرتفع فوق اليابس املرصي يف فصل الصيف. 

6 .)          ( تنخفض الرطوبة النسبية يف املناطق الساحلية يف فصل الصيف. 

1لسؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين:

)18-31 ، 18 ـ 29 ،  18 ـ 30 ، 18 ـ 25  (. 1 ميتد النطاق الصحراوي بني دائريت عرض ................................ 

يقصد باالعتدالني فصيل................................  . 2

      ) الصيف والشتاء ، الربيع واخلريف ، الشتاء والربيع ، الصيف والربيع (

) اإلسكندرية ، العريش ، بورسعيد، رفح (. 3 أكرث مدن مرص أمطاًرا مدينة ................................ 

تتعامد الشمس يف فصل الصيف الشاميل عىل ................................  . 4

        ) مدار اجلدي ، مدار الرسطان ، خط االستواء ، الدائرة القطبية(

تسقط األمطار الشتوية نتيجة هبوب الرياح الشاملية ................................  . 5

) التجارية ، الغربية ، الرشقية ، اجلنوبية (         

1لسؤال الرابع: بم تفسر ... ؟

تأثري املوقع اجلغرايف ملرص عىل املناخ بصورة كبرية.. 1

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

تأثري املسطحات املائية عىل مناخ مرص.. 2

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

احلرارة أهم عنارص املناخ.. 3

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ضعف تأثري البحر األمحر عىل مناخ مرص.. 4
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اختالف الضغط اجلوي فوق اليابس واملاء خالل الصيف والشتاء.. 5

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

انخفاض الرطوبة النسبية يف املناطق الصحراوية معظم أيام العام.. 6

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1لسؤال الخامس: ما النتائج المترتبة على ... ؟

موقع مرص الفليك من الناحية املناخية.. 1

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

موقع مرص عىل البحرين املتوسط واألمحر.. 2

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

امتداد جبال البحر األمحر بشكل عام من الشامل إىل اجلنوب.. 3

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

هبوب الرياح الشاملية الغربية شتاًء.. 4

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

هبوب رياح اخلامسني يف فصل الربيع.. 5

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1لسؤال السادس: ماذا يحدث إذا ... ؟

مل تطل مرص عىل مسطحات مائية.. 1

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

إذا امتدت سالسل جبلية يف موازاة الساحل من الغرب إىل الرشق.. 2

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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الدرس الثانى

األقاليم املناخية يف مرص وأثر التغريات املناخية

ن�شاط )1(

عنوان النشاط:    اخترب فهمك.

تنمية مهارة التوزيع عىل اخلريطة. هدف النشاط:  

أ -  أمامك خريطة صامء ملرص، حدد عليها أهم األقاليم املناخية، باستخدام األقالم امللونة أو التظليل، ثم 

اصنع مفتاًحا للخريطة من إنشائك.

ب -  خلص يف شكل خريطة معرفية أهم األقاليم املناخية يف مرص.
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ن�شاط )3(

عنوان النشاط:    فكر وقارن.

تنمية مهارة املقارنة. هدف النشاط:  

قارن بني األقاليم املناخية املختلفة يف مرص. ميكنك االستعانة باجلدول التايل:

نوع املناخ املوقع واالمتدادوجه املقارنة
اخلصائص 

املناخية 
أهم املدن

........................................................................................................................شبه البحر املتوسط

اإلقليم شبه 

الصحراوي
........................................................................................................................

........................................................................................................................اإلقليم الصحراوي

........................................................................................................................إقليم املرتفعات

ن�شاط )4(

عنوان النشاط:    فكر واستنتج.

تنمية مهارة االستنتاج. هدف النشاط:  

فكر واستنتج العالقة بني املوقع واملناخ  بالنسبة لألقاليم التالية:

اإلقليم الصحراوي.  - إقليم شبه البحر املتوسط.    -
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ن�شاط )5(

عنوان النشاط:    حدد وصف.

تنمية مهارة التطبيق. هدف النشاط:  

من خالل دراستك لألقاليم املناخية يف مرص حدد اإلقليم املناخي الذي تنتمي إليه حمافظتك، واكتب 

وصًفا تفصيليًّا عن خصائصه املناخية.

ن�شاط )6(

مرشوع بحثى. عنوان النشاط: 

تنمية مهارات البحث اجلغرايف. هدف النشاط: 

عزيزي الطالب

بالتعاون مع معلم اجلغرافيا ومعلم العلوم، وباالستعانة مبصادر املعلومات املتنوعة، قم بإعداد بحث 

جغرايف عن التغريات املناخية يف مرص مستعيًنا بالنقاط التالية: 

مفهوم االحتباس احلراري .  - مفهوم التغريات املناخية   -

النتائج املتوقعة من استمرار التغريات املناخية.  - أسباب التغريات املناخية .   -

مقرتحات حلامية البيئة العاملية واملرصية من اآلثار السلبية للتغريات املناخية.  -

ن�شاط )7(

فكر وأبدع. عنوان النشاط:   

تنمية مهارات التلخيص وصياغة األسئلة اجلغرافية. هدف النشاط:  

عزيزي الطالب:

قم بإعداد خريطة ذهنية من تصميمك توضح من خالهلا ما ييل:

أهم ما تعلمته يف هذا الدرس.

التطبيقات احلياتية التي استفدهتا منها.

أهم األسئلة التي تبحث عن إجاباهتا.
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تدريبات على الدرس الثاني
1لسؤال األول: أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات:

يعد إقليم .............................. أكرث أقاليم مرص اعتدااًل يف درجات احلرارة.. 1

من أهم مدن إقليم شبه البحر املتوسط يف مرص مدن .............................. ، ............................... 2

من أهم مدن إقليم شبه الصحراوي مدينتا .............................. ، ............................... 3

من الغازات التي تسبب ارتفاع يف درجة حرارة سطح األرض .............................. ، ............................... 4

نتيجة للتغريات املناخية قد تتعرض بعض الشواطئ املرصية وأجزاء من الدلتا خلطر ............................... 5

1لسؤال الثاني: ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير 

الصحيحة مع التفسير في الحالتين:

1 .)        ( يقل املدى احلراري اليومي والفصيل يف إقليم شبه البحر املتوسط. 

2 .)        (  ميتد إقليم  شبه الصحراوي حتى مدينة أسيوط. 

3 .)        ( تعد ظاهرة التغريات املناخية من الظاهرات املحلية املرتبطة بالبيئة املرصية. 

4 .)        ( تقترص آثار التغريات املناخية عىل ارتفاع درجات احلرارة يف مرص. 

5 .)        ( قد يرتتب عىل التغريات املناخية زيادة يف إنتاج املحاصيل الصيفية. 

1لسؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس:

يبلغ متوسط األمطار يف إقليم شبه البحر املتوسط ........ مليمرت.  . 1

                ) 100 ـ 200  ، 100 ـ 190 ، 100 ـ180  ، 100 ـ 150(

ختتلف اخلصائص املناخية يف جنوب سيناء عن شامهلا نتيجة لتأثري                 . 2

                ) الرياح ، االرتفاع ، البحر ، األمطار(

تقل درجات احلرارة يف إقليم املرتفعات عن املناطق الساحلية املجاورة هلا يف سيناء مبعدل درجات  . 3

                ) 10 ـ 20 ـ 30 ـ 15 (

من أهم مدن اإلقليم شبه الصحراوي                     ) املنيا ـ اخلارجة ـ االسكندرية ـ سانت كاترين(. 4

1لسؤال الرابع: بم تفسر .....؟

يعد إقليم املرتفعات إقلياًم مناخيًّا متميًزا عن املناطق األخرى يف مرص.. 1

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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اعتدال مناخ مرص شامل دائرة عرض 30 شاماًل.. 2

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

حدوث التغريات املناخية.. 3

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اتساع املدى احلراري يف اإلقليم شبه الصحراوي.. 4

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اآلثار السلبية للتغريات املناخية عىل األنشطة االقتصادية.. 5

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1لسؤال الخامس: ما النتائج المترتبة على ....؟

موقع مرص الفليك بني دائرىت عرض 22 ـ 31 شاماًل.. 1

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ارتفاع جبال البحر األمحر بالصحراء الرشقية واملثلث اجلبيل جنوب سيناء.. 2

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

التغريات املناخية عىل صحة اإلنسان.. 3

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

التغريات املناخية عىل مصادر الطاقة.. 4

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1لسؤال السادس: ماذا يحدث إذا ....؟

حدثت تغريات مناخية أدت إىل انخفاض درجات احلرارة عامليًّا.. 1

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

استمرت ظاهرت التغريات املناخية وارتفاع درجات احلرارة.. 2

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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الدرس الثالث

النبات الطبيعي واحليوان الربي يف مرص

ن�شاط )1(

عنوان النشاط:  تأكد من فهمك.

استنتاج العالقة بني النظم املناخية والنظم النباتية يف مرص. هدف النشاط: 

يعد النبات الطبيعي يف مرص نتاج عدة عوامل طبيعية. استخدم الشكل التايل لتلخيص تلك العوامل.   .1

ن�شاط )2(

فكر وبرهن. عنوان النشاط: 

تنمية مهارات التفكري اإلبداعى )الطالقة(. هدف النشاط: 

اكتب أكرب عدد من األدلة اجلغرافية لتربهن عىل صحة العبارة اآلتية:

"  يعكس التوزيع اجلغرايف للنبات الطبيعي يف مرص أثر قلة األمطار وموارد املياه واجلفاف الشديد 

واختالف مظاهر السطح."

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

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

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

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

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

العوامل املؤثرة يف النبات الطبيعي يف مرص

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................
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ن�شاط )3(

عنوان النشاط:  فكر وأكمل.

تنمية مهارات القراءة والتلخيص. هدف النشاط: 

تنترش النباتات الطبيعية يف مناطق حمددة عىل خريطة مرص:

أكمل اجلدول موضًحا العوامل التي أدت لنمو النباتات يف تلك املناطق.

مناذج من النباتاتعوامل منو النباتاتاملوقع

....................................................................................................................الوادى والدلتا ومنخفض الفيوم

....................................................................................................................شامل سيناء

....................................................................................................................الواحات بالصحراء الغربية 

....................................................................................................................الساحل الشاميل بالصحراء الغربية

ن�شاط )4(

عنوان النشاط:  فكر وابدي رأيك.

استنتاج العالقة بني النظم املناخ والنبات يف مرص. هدف النشاط: 

»تعد النباتات الطبيعية ثروة قومية إذا أُْحِسَن استغالهلا اقتصاديًّا«.

 ناقش معلمك يف العبارة موضًحا مايىل:

اخلصائص العامة للنبات الطبيعي يف مرص.   .1

أهم النباتات الطبيعية يف مرص.   .2

يف رأيك: كيف ميكن استغالل النباتات الطبيعية اقتصاديًّا.   .3

من وجهة نظرك: ما املعوقات التي تقف أمام استغالل النبات الطبيعي؟   .4

امجع صور ألهم النباتات الطبيعية يف مرص وعلق عليها.   .5
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ن�شاط )5(

فكر واستنتج. عنوان النشاط: 

استنتاج أثر التغريات املناخيه عىل النظم احليوية. هدف النشاط: 

احليوانات والطيور يف مرص.

يعد انتشار احليوانات الربية يف مرص نتيجة تفاعل عديد من العوامل البيئية واملناخية عىل مر العصور.

ناقش العبارة السابقة من خالل اإلجابة عىل النقاط التالية:

العالقة بني املناخ والنبات الطبيعي وانتشار احليوانات والطيور الربية يف مرص.   .1

اخلصائص العامة للحيوانات والطيور البحرية يف مرص.   .2

ن�شاط )6(

بانوراما الطبيعة املرصية. عنوان النشاط:  

استخدام مصادر املعلومات يف احلصول عىل معلومات عن البيئة الطبيعية. هدف النشاط:  

عزيزي الطالب:

 باالستعانة مبصادر املعلومات املختلفة، قم بإعداد ملف خاص عن احلياة الطبيعية يف مرص من خالل مجع 

صور للمظاهر الطبيعية والنباتات الطبيعية والكائنات احلية املنترشة عىل أرض مرص، والتعليق عىل تلك 

الصور مبعلومات من مصادر متنوعة. وضع العنوان املناسب هلا.

ن�شاط )7(

زيارة ميدانية. عنوان النشاط:  

التخطيط لزيارة ميدانية ومجع املعلومات: هدف النشاط:  

تزخر مرص بعديد من املحميات الطبيعية التي أقامتها الدولة حلامية البيئة املرصية.

إدارة مدرستك، قم باإلعداد لزيارة ميدانية ألقرب حممية   باالشرتاك مع زمالئك وحتت إرشاف معلمك و

طبيعية ملدينتك، ثم قم بإعداد تقرير عن الزيارة وتقدميه ملعلم الفصل.
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ن�شاط )8(

فكر ووزع. عنوان النشاط:  

تنمية مهارة التوزيع عىل اخلريطة. هدف النشاط:  

أمامك خريطة صامء ملرص وقع عليها املحميات الطبيعية التالية:

حممية نبق.. 1

حممية رأس حممد.. 2

حممية الصحراء البيضاء.. 3

حممية الغابة املتحجرة.. 4

حممية الزرانيق وسبخة الربدويل.. 5

ن�شاط )9(

فكر وأبدع. عنوان النشاط: 

تنمية مهارات التلخيص وصياغة األسئلة اجلغرافية. هدف النشاط: 

عزيزي الطالب: قم بإعداد خريطة ذهنية من تصميمك وتنفيذك توضح من خالهلا:

أهم ما تعلمته يف هذا الدرس.	 

التطبيقات احلياتية التي استفدهتا منه.	 

أهم األسئلة التي تبحث عن إجابات عنها.	 
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تدريبات على الدرس الثالث

1لسؤال األول: أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات:

   أ  - من العوامل املؤثرة يف منو النبات الطبيعي ..................................... ، .....................................

ب- تزدهر النباتات الطبيعية بعد جريان السيول يف .....................................

جـ- من أهم النباتات الطبيعية يف جمرى هنر النيل .....................................

د - تنمو النباتات الطبيعية شامل سيناء نتيجة .....................................

هـ - تنترش النباتات الطبيعية يف الصحراء الرشقية يف ..................................... ، .....................................

و- من األشجار الطبيعية التي تنمو عىل ساحل البحر األمحر أشجار .....................................

ز- تنمو النباتات الطبيعية شامل الصحراء الغربية نتيجة .....................................

ح - تنمو النباتات الطبيعية  يف الواحات اعتامًدا عىل .....................................

ط- من األشجار املنترشة يف الواحات ..................................... ومن النباتات احلولية .....................................

ي- تعد منطقة ..................................... أكرث املناطق التي توجد هبا حيوانات برية يف مرص.

ك- من احليوانات املرصية املعرضة خلطر االنقراض .....................................

ل- أول حممية الطبيعية يف مرص حممية .....................................

1لسؤال الثاني: صوب العبارات الجغرافية غير الصحيحة فيما يلي:

  أ  - تنترش أشجار املانجروف عىل طول الساحل الشاميل يف مرص. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ب- تزدهر األشجار واألعشاب املدارية جنوب مرص. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

جـ- تنمو النباتات الطبيعية يف أودية الصحراء الرشقية نتيجة وجود اآلبار والعيون. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

د - يعد ورد النيل من احلشائش املفيدة يف هنر النيل. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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تدريبات عامة على الوحدة الثالثة

1لسؤال األول: أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات أو جمل:

   أ  - اهلوامش الساحلية الشاملية ملرص تنتمي إىل مناخ .....................................................

ب- يقترص أثر التضاريس يف مناخ مرص عىل منطقة ..................................................... و .....................................................

جـ- أهم العوامل املؤثرة يف مناخ مرص هي..................................................... و .....................................................

د - هتب الرياح من نطاق الضغط ..................................... إىل نطاق الضغط .....................................

هـ-  يبلغ متوسط درجات احلرارة العظمى يف مرص يف فصل الشتاء ............................................ درجة .

و- أقل حمافظات مرص يف درجات احلرارة لياًل يف فصل الشتاء حمافظة .....................................

ز- تسقط األمطار الشتوية عىل مرص نتيجة مرور الرياح .....................................................

ح- ترتفع الرطوبة النسبية يف فصل .....................................................  ، بينام تنخفض يف فصل ...............................................

ط-  ميتد اإلقليم شبه الصحراوي املناخي بني دائرىت عرض ..................................................... و ............................................

.. ومن املدن التي تنتمي إليه مدينة .....................................................

ي- من أسباب ظاهرة التغري املناخي ......................................................

ك- تنترش النباتات الطبيعية يف الصحراء الرشقية يف .....................................................

ل- تتوافر النباتات دامئة اخلرضة بالواحات يف الصحراء .....................................................

م- خيتلف نوع النبات يف املرتفعات نتيجة اختالف .....................................................

ن- أنواع الطيور املتوطنة يف مرص .....................................................

ص- أهم احليوانات املعرضة خلطر االنقراض يف مرص ..................................................... و .....................................................

ع- يبلغ عدد املحميات الطبيعية يف مرص ................................. بإمجاىل  ...................................................  من مساحة مرص.

1لسؤال الثاني: بم تفسر ..............؟

  أ  - ضعف تأثري البحر األمحر عىل مناخ مرص.

ب- اتساع املدى احلراري اليومي والفصيل يف اجلهات الداخلية.

جـ- تعد احلرارة أهم عنارص املناخ.
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د  - انخفاض درجات احلرارة صيًفا عىل اجلهات الشاملية من مرص.

هـ- اختالف درجات احلرارة بني أقاليم مرص املختلفة يف فصل الشتاء.

و - انخفاض درجة احلرارة يف حمافظة املنيا شتاًء خاصة أثناء الليل.

ز - هبوب رياح اخلامسني عىل مرص يف فصل الربيع.

ح- يعد فصل اخلريف أفضل فصول السنة مناخيًّا.

    ط - ال تسبب الرياح الشاملية األمطار يف فصل الصيف عىل الرغم من مرورها عىل مسطحات مائية.

ى- اآلثار السلبية لرياح اخلامسني.

ك- تعد كل من اإلسكندرية وشامل سيناء أكرث جهات الساحل الشاميل أمطاًرا.

ل- تعد املرتفعات يف مرص إقلياًم مناخًيّا منفصاًل.

م- انخفاض درجات احلرارة يف جنوب سيناء شتاًء.

ن- املنخفضات اجلوية هلا أثر كبري يف مناخ مرص يف الشتاء والربيع.

ص- تعدد األقاليم املناخية عىل أرض مرص.

ع- حدوث التغريات املناخية.

ف- شامل مرص أكرث اجلهات تأثًرا بالتغريات املناخية مستقباًل.

س- قلة النبات الطبيعي يف مرص.

ق- للنبات الطبيعي يف مرص قدرة عىل التكيف مع الظروف الطبيعية واملناخية.

ر- القضاء عىل النبات الطبيعي يف بعض جهات مرص.

ش- ضعف استغالل النبات الطبيعي يف الساحل الشاميل.

ت- منو األعشاب واألشجار يف كل من الواحات وىف بطون عديد من األودية.

ث - تنوع احليوانات الربية يف مرص.

خ- إنشاء املحميات الطبيعية يف مرص.

1لسؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على ....؟

أ- تعامد الشمس عىل مدار الرسطان جنوب مرص.

ب- وقوع مرص يف نطاق الصحراء الكربى. 

ج- استواء السطح يف اجلهات الشاملية ملرص مناخيًّا.

د- اعتدال مناخ مرص معظم أيام السنة.



7878

الوحدة الثالثة

هـ- اختالف درجة احلرارة عىل النبات الطبيعي.

و- انتشار السبخات عىل السواحل البحرية.

ز- إنشاء املحميات الطبيعية.

1لسؤال الرابع: إلى أي األقاليم المناخية تنتمي المدن التالية:

اخلصائص املناخيةاإلقليماملدينة

..............................................................................................................................................بورسعيد

..............................................................................................................................................املنيا

..............................................................................................................................................أسوان

..............................................................................................................................................سانت كاترين

1لسؤال الخامس: »تتعدد المحميات الطبيعية في مصر، وتشمل أنواًعا عديدة«. في 

ضوء العبارة السابقة وضح ما يلي:

أ- مفهوم املحميات الطبيعية. 

أمهية املحميات الطبيعية ملرص. ب- 

أنواع املحميات الطبيعية. ج- 
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دروس الوحدة

منو وتركيب السكان. الدرس األول :     

توزيع السكان والكثافة السكانية. الدرس الثاين :     

املشكالت السكانية واالجتامعية وسيناريوهات الدرس الثالث :     

       املستقبل .

الوحدة الرابعة

 سكان مصر
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الوحدة الرابعة
الدرس األول

منو وتركيب السكان

ن�شاط )1(

عنوان النشاط:  فكر وقارن.

التمييز بني التعدادات السكانية  واإلحصاءات احليوية. هدف النشاط: 

تتمثل مصادر البيانات يف التعدادت السكانية واإلحصاءات احليوية. سجل الفرق بينهام مستعيًنا 

باجلدول التايل:

اإلحصاءات احليويةالتعدادت السكانيةوجه املقارنة

..............................................................................................التعريف

..............................................................................................بدايته يف مرص.

عدد سكان مرص وفًقا آلخر 

التعدادات واإلحصاءات.
..............................................................................................

ن�شاط )2(

عنوان النشاط:   اقرأ وحلل.

قراءة وحتليل اجلداول اإلحصائية. هدف النشاط: 

اقرأ اجلدول اخلاص بتعدادات السكان بالكتاب املدرىس، ثم أجب عن األسئلة التالية:

استنتج املرحلة الدميوغرافية التي متر هبا مرص.   -1

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

سجل توقعاتك املستقبلية ملرص إذا وصل عدد سكاهنا إىل مائة مليون نسمة.   -2

....................................................................................................................................................................................................................................  
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ن�شاط )3(

عنوان النشاط:   مرشوع بحثى.

قراءة وحتليل اجلداول اإلحصائية. هدف النشاط: 

تعاون مع زمالئك يف إجراء عملية تعداد لسكان الشارع الذي تعيش به خالل مدة زمنية حمددة ) شهرين 

مثاًل(، وسجل البيانات التي جتمعها يف اجلدول التايل ثم أجب عن األسئلة:

.........................................................................احلالة التعليمية....................................................................املحافظة

........................................................................السن....................................................................املنطقة /الشارع

.........................................................................النوع....................................................................عدد السكان

....................................................................األنشطة االقتصادية

ما النشاط االقتصادي السائد للسكان يف منطقتك وفق التعداد؟   .1

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

صف احلالة التعليمية لسكان منطقتك مفرساً ذلك.   .2

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

ن�شاط )4(

عنوان النشاط:  ابحث وتعلم.

توظيف التكنولوجيا يف مجع وحتليل املعلومات اجلغرافية. هدف النشاط: 

استعن بشبكة اإلنرتنت وادخل عىل موقع اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، واقرأ البيانات اخلاصة 

بالسكان يف حمافظتك، ثم خلص البيانات يف جدول من إنشائك.
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ن�شاط )5(

حدد وصنف. عنوان النشاط:  

حتديد تيارات اهلجرة الرئيسة عىل خريطة مرص. هدف النشاط: 

أ- أمامك خريطة صامء ملرص حدد عليها أهم تيارات اهلجرة الداخلية:

ب- من خالل اخلريطة أكمل اجلدول التايل:

املحافظات الطاردةاملحافظات اجلاذبة

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

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

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

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

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

.....................................................................................
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جـ- حدد أسباب هجرة السكان من حمافظة إىل أخرى:

أسباب الطردأسباب اجلذب

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

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

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

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

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

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

ن�شاط )6(

عنوان النشاط:  الحظ وقارن.

التمكن من قراءة وحتليل اهلرم السكاين. هدف النشاط: 

أمامك هرمان للسكان يف كل من مرص وسلطنة عامن، الحظهام جيًدا ثم أجب:

أ  - نالحظ من الشكل أن اهلرم يقسم رأسيًّا إىل ..................................... ويرتب أفقيًّا حسب .....................................

ب- خيتلف اهلرم األول عن اهلرم الثاين يف:

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

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

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

اهلرم السكاين لسلطنة عامن )2010( اهلرم السكاين ملرص )2006( 
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جـ- يتشابه اهلرمان األول والثاين يف:

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

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

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

 د - أي من اهلرمني يدل عىل مرحلة االستقرار السكاين؟

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

ن�شاط )7(

عنوان النشاط:  الحظ وأكمل.

حتليل الرسم البياىن. هدف النشاط: 

أ- باالستعانة بالكتاب املدريس حول الرسم البياين الدائري الذي ميثل نسب العاملني باألنشطة االقتصادية 

عام 2012م إىل رسم بياين باألعمدة.

ب - حدد أكرث األنشطة االقتصادية انتشاًرا، وعالم يدل ذلك؟

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

.................................................................................................................................................................................................................................................
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ن�شاط )8(

عنوان النشاط:  زيارة ميدانية.

التخطيط لزيارة ميدانية ومجع املعلومات. هدف النشاط: 

تعاون مع زمالئك لزيارة إحدى مراكز رعاية األمومة والطفولة،  وتعرف عىل أنشطته يف جمال رعاية األم 

والطفل، وسجل ما توصلت إليه بورقة العمل التالية:

.

ن�شاط )9(

عنوان النشاط:  فكر وأبدى رأيك.

التدريب عىل إبداء الرأى يف قضية ما واقرتاح حلول هلا. هدف النشاط: 

يلجأ بعض الفالحني للهجرة من قراهم تاركني أرضهم  بحًثا عن املال.

ما رأيك يف هذه الظاهرة؟  وما مقرتحاتك للقضاء عىل آثار اهلجرة من الريف إىل املدينة؟

رأيى يف املشكلة:  -

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

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

مقرتحايت لعالجها:  -

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

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

اســم املركـــز: ..............................................................................................................................................................................  -

عنوان املركــز : ..............................................................................................................................................................................  -

أهـم أنشطتــه : ..............................................................................................................................................................................  -

أهم اإلجيابيات: ..............................................................................................................................................................................  -

أهم السلبيـات: ..............................................................................................................................................................................  -
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ن�شاط )10(

عنوان النشاط:  كلمة الرس.

تعرف املفاهيم األساسية يف دراسة املجتمع السكاين. هدف النشاط: 

اشطب احلروف التي تدل عىل كل عبارة من العبارات التالية، وسوف يتبقى عدة حروف متثل كلمة الرس.

ماكباصمناعت

كسنطعريكس

لةينداةيدز

صاملايردجهـة

ثسرقاةدةاخ

روييةرهـرهـ

 أ  -  عبارة عن عمليات مجع وحرص شامل للمعلومات املرتبطة بالسكان، من حيث عددهم  وتوزيعهم 

واألوضاع االقتصادية واالجتامعية هلم.

ب- أقدم الدول العربية واإلفريقية يف القيام بإجراء التعدادات السكانية.

جـ- زيادة عدد السكان نتيجة ارتفاع معدالت املواليد وانخفاض معدالت الوفيات.

د  - انتقال السكان من منطقة ألخرى داخل حدود الدولة  هبدف العمل أو اإلقامة أو التعليم.

هـ- حمافظة جاذبة للسكان.

و - أحد األشكال البيانية؛ لتمثيل السكان من حيث أعدادهم والرتكيب النوعي والعمري هلم.

كلمة الرس هي: ...............................................................
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ن�شاط )11(

فكر وأبدع. عنوان النشاط: 

تنمية مهارات التلخيص وصياغة األسئلة اجلغرافية. هدف النشاط: 

عزيزي الطالب: قم بإعداد خريطة ذهنية من تصميمك وتنفيذك توضح من خالهلا:

أهم ما تعلمته يف هذا الدرس.

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

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

التطبيقات احلياتية التي استفدهتا منه.

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

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

أهم األسئلة التي تبحث عن إجابات عنها.

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

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

هل تتوقع أن يتوزع سكان مرص بالتساوي عىل األراىض املرصية أم ال؟ فكر وسجل توقعاتك يف ورقة 

العمل التالية:

عدد سكان مرص بلغ: ..................................................................................................................................................................................

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

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

أتوقع أن يتوزع سكان مرص كالتايل: ...............................................................................................................................................

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

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

يرتتب عىل ذلك ما ييل: .................................................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................................................................................................  
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تدريبات على الدرس األول

1لسؤال األول: ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارة غير 

الصحيحة مع التفسير في الحالتين:

)  (    أ  - بلغ عدد سكان مرص: 83.5 مليون نسمة، طبًقا لتقديرات يوليو عام 2012م.  

)  ( ب- وصلت مرص إىل مرحلة االستقرار السكاين.      

)  ( جـ- حمافظات قناة السويس  من املحافظات الطاردة للسكان.    

)  ( د   - نسبة الذكور أكرب من نسبة اإلناث.       

1لسؤال الثاني: بم تفسر ..............؟

  أ  - ارتفاع معدالت املواليد يف مرص.

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

ب- اهلجرة اخلارجية لسكان مرص.

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

1لسؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على ........؟

  أ  - اهلجرة الداخلية  لسكان مرص.

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

ب- النمو الرسيع يف أعداد سكان مرص.

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

1لسؤال الرابع: اختر اإلجابة الصحيحية مما بين األقواس:

)اإلسكندرية – السويس – املنوفية – جنوب سيناء( أ- من املحافظات الطاردة للسكان حمافظة ............... . 

)8  - 5 – 9 – 10(    ب- تقوم مرص بعمل تعداد للسكان كل ............... سنوات. 
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أمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف الدراسات السكانية

رسعة ودقة إنتاج ................

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

سهولة تداول .........................

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

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

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

سهولة تعديل وحتديث ...

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

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

حتديد األماكن ...................

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

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

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

1لسؤال الخامس: اقرأ وأجب:

أصبحت القاهرة مكتظة بالسكان مما أثر سلبيًّا عىل املرافق واخلدمات “ عىل ضوء هذه العبارة وضح:

  أ  - العوامل التي جعلت القاهرة حمافظة جذب سكاين.

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

ب- ما أهم املحافظات التي تفذ منها تيارات اهلجرة إىل القاهرة؟

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

جـ- ما احللول املقرتحة للحد من هجرة السكان من املحافظات األخرى إىل القاهرة؟

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

1لسؤال السادس: أكمل الشكل التخطيطي التالي:
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الوحدة الرابعة
الدرس الثاني

توزيع السكان والكثافة السكانية

ن�شاط )1(

عنوان النشاط:  الحظ ووزع.

تنمية مهارة التوزيع عىل اخلريطة. هدف النشاط: 

أمامك خريطة صامء ملرص، حدد عليها باأللوان مناطق تركز وختلخل السكان، موضًحا ذلك يف مفتاح 

اخلريطة:
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الوحدة  الرابعة

ن�شاط )2(

عنوان النشاط:  فكر وتوقع وسجل.

تنمية مهارة التنبوء . هدف النشاط: 

توقع املشكالت التي ترتتب عىل التوزيع السكاين احلايل مبرص، ثم سجلها:

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

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

ن�شاط )3(

عنوان النشاط:  فكر وقارن.

تنمية مهارة إدراك العالقات. هدف النشاط: 

الحظ خريطة تضاريس مرص وخريطة توزيع السكان بكتاب املدرسة جيًدا ثم وضح العالقة بني  

التضاريس وتوزيع السكان يف مرص.
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الوحدة الرابعة

ن�شاط )4(

عنوان النشاط:  صمم ألبوًما.

تنمية مهارة املقارنة. هدف النشاط: 

باالستعانة بشبكة اإلنرتنت واملكتبة امجع صور ومعلومات عن سكان مرص وعاداهتم وتقاليدهم املختلفة 

وطقوس االحتفاالت باملناسبات ) ريف –بدو –حرض (، ثم صمم ألبوًما يضم صور توضح هذه العادات 

وبعض املعلومات املخترصة عنها.

ن�شاط )5(

عنوان النشاط:  اكتب وناقش.

تقدير أمهية الرتاث الثقايف يف مرص. هدف النشاط: 

اكتب مقااًل قصرًيا عنوانه:

)الرتاث الثقايف ملرص ثروة جيب احلفاظ عليها(، ناقش مع زمالئك كيفية احلفاظ عىل تراثنا الثقايف.

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................................
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الوحدة الرابعة

ن�شاط )6(

فكر وأبدع. عنوان النشاط: 

تنمية مهارات التلخيص وصياغة األسئلة اجلغرافية . هدف النشاط: 

عزيزي الطالب: قم بإعداد خريطة ذهنية من تصميمك وتنفيذك توضح من خالهلا:

أهم ما تعلمته يف هذا الدرس.

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

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

التطبيقات احلياتية التي استفدهتا منه.

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

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

أهم األسئلة التي تبحث عن إجاباهتا.

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

...............................................................................................................................................................................................................................  
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الوحدة الرابعة

تدريبات على الدرس الثاني

1لسؤال األول: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة:

   أ  -  يرتكز 98.2 %من سكان مرص يف ..................................... و ..................................... والذي تبلغ مساحتها ....................

................. % من مساحة مرص.

ب- يندر  توزيع السكان يف ..................................... والتي متثل ..................................... % من مساحة مرص.

جـ-  من مناطق التنمية السياحية يف مرص ..................................... عىل ساحل خليج العقبة وساحل البحر ................

..................... والساحل الشاميل.

1لسؤال الثاني: أعط مثاًلا واحًدا لما يلي:

ا........................................................................................................................................   أ  - حمافظات مرتفعة الكثافة السكانية جدًّ

ب- حمافظات مرتفعة الكثافة.........................................................................................................................................................................

جـ- حمافظات متوسطة الكثافة.....................................................................................................................................................................

د - حمافظات منخفضة الكثافة......................................................................................................................................................................

1لسؤال الثالث: ما العالقة بين كل من ... ؟

  أ  - املوارد املائية وتوزيع السكان.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ب- املناخ وتوزيع السكان.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1لسؤال الرابع: بم تفسر...........؟

  أ  - قلة عدد السكان يف املناطق الصحراوية.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ب- املناطق الزراعية مناطق جذب سكاين.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

جـ- ارتفاع الكثافة السكانية يف املدن عن الريف.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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الوحدة الرابعة

1لسؤال الخامس: صوب الخطأ في العبارات التالية:

  أ  - الكثافة العامة  مؤرش حقيقي لتوزيع السكان.

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

ب- يرتكز السكان يف األطراف الرشقية والغربية للدلتا.

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

1لسؤال السادس: برهن على صحة العبارت التالية:

  أ  - تؤثر األوضاع السياسية والعسكرية يف إعادة توزيع السكان.

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

ب- تؤثر األنشطة االقتصادية التي ميارسها السكان يف توزيعهم وكثافتهم.

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

جـ- ماالفرق بني كل من الكثافة العامة والكثافة الصافية؟

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

1لسؤال السابع: أكمل الشكل التخطيطي التالي:

العوامل املؤثرة يف توزيع السكان

العوامل البرشية

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

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

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

العوامل الطبيعية

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

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

..........................................................................
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الوحدة الرابعة
الدرس الثالث

املشكالت السكانية واالجتامعية وسيناريوهات املستقبل

ن�شاط )1(

عنوان النشاط:  ارسم ولون.

تنمية مهارة التعبري بالرسم. هدف النشاط: 

ارسم يف املربع املقابل  شعاًرا، تعرب من خالله عن املشكلة 

السكانية يف مرص:

ن�شاط )2(

عنوان النشاط:  اقرأ وخلص.

استنتاج أبعاد املشكلة السكانية يف مرص. هدف النشاط: 

اقرأ الفقرة اخلاصة بأبعاد املشكلة السكانية بالكتاب املدريس، ثم خلص هذه األبعاد يف الشكل التايل:

أبعاد املشكلة السكانية

البعد الثاين ...............................

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

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

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

البعد الرابع .............................

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

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

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

البعد األول .............................

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

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

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

البعد الثالث ............................

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

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

.........................................................
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الوحدة  الرابعة

ن�شاط )3(

عنوان النشاط:  صورة وتعليق.

تنمية مهارة االستنتاج. هدف النشاط: 

أمامك جمموعة من الصور متثل مشكالت مرتبطة بالسكان الحظها جيًدا، ثم حدد املشكلة يف كل صورة 

واكتب سبب ونتيجة لكل منها:

املشكلة: ....................................................................................

السبـب: ....................................................................................

النتيجـة: ....................................................................................

املشكلة: ....................................................................................

السبـب: ....................................................................................

النتيجـة: ....................................................................................

املشكلة: ....................................................................................

السبـب: ....................................................................................

النتيجـة: ....................................................................................

املشكلة: ....................................................................................

السبـب: ....................................................................................

النتيجـة: ....................................................................................
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الوحدة الرابعة

ن�شاط )4(

عنوان النشاط:  حكم وأمثال.

تنمية مهارة إبداء الرأى. هدف النشاط: 

امجع بعض احلكم واألمثال الشعبية التي تتناول املشكلة السكانية وعلق عليها.

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

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

ن�شاط )5(

عنوان النشاط:  دعوة للمشاركة.

تنمية مهارات املشاركة. هدف النشاط: 

»محلة املليار لتطوير العشوائيات«

هناك محلة يشارك فيها عديد من املواطنني املرصيني واهليئات، وهتدف  إىل حتقيق حلم املرصيني 

يف بناء بيئة نظيفة تتوافر فيها مياه الرشب النظيفة، والرصف الصحي، وحتقيق آدمية املواطن املرصي، 

إعطائه حقه يف العيش يف بيئة نظيفة ختلو من األمراض، والعيش يف مساكن تصون له كرامته وحتفظ له  و

حقوقه اآلدمية.

أ- ادخل عىل شبكة اإلنرتنت، وتعرف عىل احلملة وأهدافها، والدور الذي ميكنك القيام به يف هذه احلملة، 

وسجله يف ورقة العمل التالية.

ب- صمم شعاًرا  يعرب عن احلملة وأهدافها.

احلملــة:  ............................................................................................................................................................................................................

أهدافها:  ..............................................................................................................................................................................................................

الدور الذي ميكنين القيام به:  .................................................................................................................................................................
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الوحدة الرابعة

ن�شاط )6(

عنوان النشاط:  ابحث وتعلم.

تنمية مهارات التعاون مع الزمالء واقرتاح حلول للمشكالت السكانية. هدف النشاط: 

يرتتب عىل املشكلة السكانية عدًدا من املشكالت، حددها يف الشكل التايل، ثم اخرت مشكلة، وتعاون مع 

زمالئك يف البحث عن مظاهرها واحللول املقرتحة للقضاء عليها.

ن�شاط )7(

عنوان النشاط:  دراسة ميدانية.

تنمية مهارة التخطيط. هدف النشاط: 

املشكالت املرتتبة عىل املشكلة السكانية

نقص ............................................

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

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

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

نقص ............................................

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

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

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

عجز ............................................

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

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

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

»متثل العشوائيات مشكلة هلا انعكاسات اقتصادية واجتامعية وأمنية هتدد أمن واستقرار املجتمع«.

تعاون مع زمالئك يف التخطيط لزيارة إلحدى املناطق العشوائية، وتعرف عىل املشكالت التي يعاين منها 

السكان هبذه املناطق، وما متثله من خطورة عىل املجتمع، وسجل ملخص الزيارة يف ورقة العمل التالية.

املنطقة:  .......................................................................................................................................................................................................................

مشكالهتا:  ................................................................................................................................................................................................................

الدور الذي ميكنين القيام به لسكان املنطقة:  ....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
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الوحدة الرابعة

ن�شاط )8(

عنوان النشاط:  اختذ قرار.

تدريب الطالب عىل اختاذ القرار يف بعض املواقف. هدف النشاط: 

عرفت أن أحد أصدقائك يتناول بعض العقاقري املخدره وذلك اعتقاًدا منه بأهنا تساعده عىل الرتكيز.

ما القرار الذي تتخذه جتاه زميلك، وما سبب اختاذك هلذا القرار.

القرار:  ................................................................................................................................................................................................................................

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

سبب اختاذي للقرار:  ................................................................................................................................................................................................

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

ن�شاط )9(

عنوان النشاط:  ابحث وخلص.

تنمية مهارات البحث الذايت ومجع املعلومات وتلخيصها. هدف النشاط: 

  http://www.drugcontrol.org.eg   ادخل عىل املوقع التايل لصندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي

واقرأ كتيًبا إرشاديًّا للشباب للرد عىل الشائعات واملفاهيم اخلطأ حول املخدرات، ثم سجل أهم املفاهيم 

اخلطأ عن اإلدمان يف ورقة العمل التالية.

تصحيح اخلطأالتصور اخلطأاملفهوم

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................................................................................
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الوحدة الرابعة

تدريبات على الدرس الثالث

السؤال األول: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة:

   أ  - بلغ معدل البطالة .................... % من قوة العمل  عام 2012.

ب- هناك عالقة بني مشكلة اإلدمان ومشكلتي ........................................ و ........................................

جـ- اهليئة املسئولة عن حمو االمية هي ........................................ 

د   - يساهم انتشار الفقر يف انتشار ........................................ و ........................................

السؤال الثاني: أكمل الشكل التخطيطي التالي:

أسباب مشكلة البطالة

ارتفاع معدالت .......................

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

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

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

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

عودة ...............................................

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

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

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

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

نقص ...............................................

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

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

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

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

التوسع يف عدد .........................

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

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

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

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

عزوف الشباب عن ..............

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

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

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

............................................................
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الوحدة الرابعة

1لسؤال الثالث: ماذا يحدث إذا...........؟

  أ  - استمرت الزيادة يف معدالت البطالة بني الشباب.

   ب- اهتمت الدولة بتطوير التعليم خاصة الفين.

1لسؤال الرابع: ما النتائج المترتبة على ... ؟

  أ  - انتشار البطالة يف مرص.

ب- التوسع يف جماالت التنمية ملناطق بعيدة عن الرتكز السكاين.

1لسؤال الخامس: ما العالقة بين كل من ... ؟

  أ  - السكان واملوارد يف مرص.

ب- الزيادة السكانية و املشكالت االجتامعية.

1لسؤال السادس: »أمامك مقياس اتجاه لقياس اتجاهك نحو القضية السكانية في 

مصر«.  ضع عالمة )✔( في الخانة التي تتفق مع رأيك.

ال أوافقأوافقالعباراتم

أ

ب

جـ

د

هـ

و

ز

ح

  زيادة عدد السكان حتقق التقدم االقتصادي.

املشكلة السكانية يف مرص مشكلة نقص املوارد.

هجرة املتعلمني خارج البالد تساهم يف  حل للمشكلة السكانية.

تفعيل قوانني جتريم جلب املخدرات واالجتار هبا وتعاطيها.

اهتامم الدولة بالتعليم الفين.

استخدام األطفال كأيٍد عاملة رخيصة يف الزراعة والورش الصناعية.

اجتاه الشباب للصحراء الستصالحها وزراعتها.

رغبة رجل مسن يف التعلم وحمو األمية.



103103

الوحدة الرابعة

تدريبات عامة على الوحدة الرابعة

1لسؤال األول: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة:

   أ  -  للتغلب عىل املشكلة السكانية بآثارها االقتصادية واالجتامعية البد من السري يف اجتاهني مها: 

........................................ و ........................................

ب- الرتكيز عىل التعليم املهين واحلريف يساهم يف ........................................

جـ- تتمثل مصادر البيانات السكانية يف ........................................ و ........................................

د   - بلغ عدد سكان مرص تبًعا لتقديرات 2012م نحو .................... نسمة مبعدل منو نحو ..................... % سنوًيا.

هـ   - من املدن الصناعية اجلديدة التي جذبت إليها السكان مدينتي ................................... و ...................................

1لسؤال الثاني: بم تفسر ..............؟

  أ  - يرتكز السكان يف مناطق السهول.

ب- القاهرة حمافظة جاذبة للسكان.

جـ- تزداد نسبة األمية بني سكان الريف عن سكان املدن.

د  - تركز السكان وسط وجنوب الدلتا.

هـ- أسباب النمو السكاين.

1لسؤال الثالث: برهن على صحة العبارات التالية:

  أ  - املشكلة السكانية يف مرص تنتج عدم التوازن بني عدد السكان واملوارد واخلدمات املتاحة.

ب- موقع اإلقليم بالنسبة خلطوط املواصالت العاملية واملحلية، يلعب دوًرا كبرًيا يف توزيع السكان.

1لسؤال الرابع: ما العالقة بين ... ؟

  أ  - البطالة واإلدمان.

ب- انتشار الفقر و انتشار  العنف و اجلرمية.

جـ- املناخ وتوزيع السكان.
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الوحدة الرابعة

1لسؤال الخامس: استخرج الكلمة التي التنتمى إلى المجموعة، ثم اكتب اسم 

المجموعة:

  أ  -  حمافظة القاهرة- حمافظة اإلسكندرية- حمافظة اجليزة- حمافظة املنوفية.

ب- معدل مواليد – معدل الوفيات –الرتكيب النوعي –  هجرة.

جـ- املوارد املائية -طرق النقل واملواصالت -الرتبة اخلصبة  -التضاريس.

د- البطالة – نقص الغذاء - األمية – اإلدمان.

1لسؤال السادس:  اكتب المفهوم أو المصطلح الجغرافي  الذي  تشير إليه العبارات 

التالية:

  أ  -  جتمعات عمرانية يف املدن الكربى وحوهلا غري خمططة عمرانيًّا وتفتقر إىل اخلدمات الصحية واملياه 

النقية والرصف الصحي والطرق ورشوط السكن الصحي.                     ) ........................... (

ب- عدد املتعطلني والقادرين عىل العمل  وال يستفاد منهم يف إنتاج السلع أو اخلدمات.      ) ........................... (

جـ-  عبارة عن عمليات مجع وحرص شامل للمعلومات املرتبطة بالسكان من حيث عددهم  وتوزيعهم 

واألوضاع االقتصادية واالجتامعية  هلم يف منطقة معينة ويف فرتة زمنية حمددة.           ) ........................... (

د  - زيادة عدد السكان نتيجة ارتفاع معدالت املواليد وانخفاض معدالت الوفيات.          ) ........................... ( 

) ........................... ( هـ - عدد السكان إىل الوحدة املساحية التي يعيشون هبا مقاسة بالكيلو مرت املربع. 

) ........................... ( و  - أحد األشكال البيانية لتمثيل السكان من حيث أعدادهم والرتكيب النوعي. 



دروس الوحدة

الوحدة اخلامسة

األنشطة االقتصادية في مصر

النشاط	الزراعي		 الدرس	األول	:  

يف	مرص 	

السياحة		 الدرس	الرابع	:  

يف	مرص 	

		 النقل	 الدرس	اخلامس:  

واملواصالت	  	

يف	مرص		 	

النشاط	التعديين	واستخراج	البرتول	والغاز	الطبيعي الدرس	الثاين	:  

الصناعة	والتجارة		 الدرس	الثالث	:  

يف	مرص 	
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الدرس األول

النشاط الزراعي	يف	مرص

ن�شاط )1(

فكر	وتوقع. عنوان النشاط:	

التنبؤ	مبستقبل	النشاط	الزراعي. هدف النشاط:	

الحظ	عزيزي	الطالب	الرسم	البياين	التايل	ثم	أجب	عن	األسئلة:

1.	أكمل	ما	ييل:

							زادت	مساحة	األرايض	الزراعية	يف	الفرتة	من	1995م	إىل	2001م	نحو	........................................................	فدانًا،	

بينام	زادت	يف	الفرتة	من	2001م	إىل	2011م	أقل	من	........................................................	فدانًا.

2.		إذا	كانت	املساحة	الفعلية	يف	مرص	تبلغ	8,6	مليون	فدان	فإن	املساحة	املحصولية	تقرتب	من	14	مليونًا.	

ما	الفرق	بني		املساحة	الفعلية	واملساحة	املحصولية؟

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

3.	هل	تتوقع	زيادة	املساحة	الزراعية	الفعلية	يف	مرص	يف	السنوات	القادمة؟	دعم	توقعاتك	مبربرات	منطقية.

.........................................................................................................................................................................................................................................
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ن�شاط )2(

فكر	ووزع. عنوان النشاط:	

تنمية	مهارة	التوزيع	عىل	اخلريطة. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	يف	ضوء	ما	درست	أجب	عن	األسئلة	التالية:

1.		وزع	عىل	اخلريطة	السابقة	املحاصيل	الزراعية	التالية	)قصب	

السكر	-	بنجر	السكر(	ضع	مفتاًحا	للخريطة	من	إنشائك.

2.	عدد	أسامء	بعض	املحاصيل	الزراعية	األخرى	التي	جتود	زراعتها	

يف	األرايض	املرصية	ومل	يتطرق	إليها	الدرس.

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

.........................................................................................................................................................
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ن�شاط )3(

فكر	،توقع	،ارسم. عنوان النشاط:	

تنبأ	مبستقبل	زراعة	القطن	يف	مرص. هدف النشاط:	
ادرس	عزيزي	الطالب	اجلدول	التايل	الذي	ميثل	زراعة	القطن	يف	مرص	وكمية	اإلنتاج	ثم	أجب	عن	األسئلة:

اإلنتاج	بالطناملساحة	)ألف	فدان(السنة	

2002706761
2004715785
2006536600
2008313318
2010369378

1.	من	وجهة	نظرك	ما	أسباب	تناقص	املساحة	املزروعة	قطًنا	يف	مرص؟

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

2.		هل	تتوقع	زيادة	املساحة	املزروعة	قطًنا	عىل	حساب	املحاصيل	الغذائية	يف	األعوام	القادمة	أم	تتوقع	

استمرار	تناقصها؟	دعم	توقعاتك	مبربرات	منطقية؟

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

3.	حول	بيانات	اجلدول	السابق	إىل	رسم	بياين؟
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ن�شاط )4(

مرشوع	بحثي. عنوان النشاط:	

كتابة	مقال. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	تتعدد	جهود	الدولة	يف	جمال	التنمية	الزراعية،	ومن	أهم	هذه	اجلهود	استصالح	مساحات		

واسعة	من	األرايض	يف		صورة	مرشوعات	زراعية	كربى.

1.		قم	بالتعاون	مع	زمالئك	وباالستعانة	بشبكة	املعلومات	الدولية	بكتابة	مقال	بعنوان	"املرشوعات	

الزراعية	يف	مرص"	تناول	أحدها	فقط	وخلص	ما	توصلت	إليه	يف	ورقة	العمل	التالية:

ورقة	عمل	)1(

املرشوعات	الزراعية	يف	مرص

)مرشوع	..............	(

موقع	املرشوع:	...............................................................................................................................................................................................

العائد	الذي	سيحققه:	.................................................................................................................................................................................

املرحلة	التي	وصل	إليها:	...........................................................................................................................................................................

العقبات	التي	تواجهه:	...............................................................................................................................................................................

جهود	الدولة	للتغلب	عليها:	...................................................................................................................................................................

تقيمك	هلذه	اجلهود:	.....................................................................................................................................................................................
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تدريبات على الدرس األول
1لسؤال األول: أكمل ما يلي:

			أ		-		تبلغ	نسبة	عدد	املشتغلني	بالزراعة	يف	مرص	نحو	.............................	%	من	إمجايل	حجم	الناشطني	اقتصاديًّا.

ب-	تساهم	الزراعة	بنحو	.....................................	%	من	مجلة	الناتج	املحيل	اإلمجاىل	لعام	2011م.

جـ-	تبلغ	املساحة	املزروعة	بالقمح	أكرث	من	...................	مليون	فدان.

د-	يعد	قصب	السكر	من	املحاصيل	.....................................	احلارة.

هـ	-	بلغت	أعداد	الرثوة	احليوانية	يف	مرص	يف	عام	2011م	نحو	.....................................	مليون	رأس.

و	-	تصنف	العوامل	املؤثرة	يف	الزراعة	يف	مرص	يف	فئتني	مها		............................	و	..............................

ز-	تعد	مرص	أكرب	الدول	العربية	إنتاًجا	ملحصول		.....................................

1لسؤال الثاني: ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✘( أمام العبارة غير 

الصحيحة مع التفسير في الحالتين:

) 	( 	 	 		أ		-	تقترص	األنشطة	االقتصادية	يف	مرص	عىل	كل	من	الزراعة	والتعدين.	

) 	( 	 	 	 ب-	تنترش	الرتبة	الطينية	يف	بطون	األودية	الصحراوية	ويف	الواحات.	

) 	( 	 	 	 جـ-	تعد	املياه	من	أهم	العوامل	الطبيعية	املؤثرة	يف	النشاط	الزراعى.	

) 	( 	 	 	 	 د	-	يؤثر	املناخ	يف	الزراعة	من	خالل	عنرصى	املطر	والرياح.	

) 	( 	 	 	 هـ-	تقدر	كميات	املياه	اجلوفية	يف	مرص	بنحو	500	مليار	مرت	مكعب.	

) 	( 	 	 و	-	األرز	حمصول	شتوى	تتميز	زراعته	بالرتكز	يف	مناطق	معينة	أمهها	الفيوم.	

) 	( 	 	 	 	 ز	-	تعد	مرص	من	أكرب	الدول	يف	العامل	استرياًدا	للقمح.	

) 	( 	 	 	 ح-	بلغ	إنتاج	األسامك	يف	مرص	عام	2010	م	)1.3(	مليون	طن.	

) 	( 	 	 	 ط-	تتسم	الرثوة	احليوانية	يف	مرص	بانخفاض	أعدادها	بشكل	عام.	

) 	( 	 ي-	يقترص	إنتاج	األسامك	يف	مرص	عىل	كل	من	البحريات	الشاملية	واملزارع	السمكية.	
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1لسؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

		أ		-	كل	مما	ييل	يعد	من	العوامل	الطبيعية	املؤثرة	يف	الزراعة	يف	مرص	ما	عدا	......................................

)الرتبة	-	موارد	املياه	-	العاملة	الزراعية	-	املناخ(. 	

)القطن	-	القمح	-	الشعري	-	األرز(. ب-	تعد	مرص	أكرب	الدول	العربية	إنتاًجا	لـ	......................................	

جـ	-	يعد	.....................................	من	املحاصيل	النقدية	اهلامة	التي	لعبت	دوًرا	كبرًيا	يف	اقتصاديات	مرص.

)الفول	-	القطن	-	األرز	-	الذرة	الشامية(. 	

)اآلبار	-	هنر	النيل	-	املطر	-	العيون(. د-	تعتمد	الزراعة	يف	مرص	عىل	مياه	.....................................	بنسبة	99	%.	

1لسؤال الرابع: بم تفسر...........؟

		أ		-	انخفاض	عائدات	الزراعة	كنشاط	اقتصادي.

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

ب-	تناقص	نسبة	العاملني	يف	الزراعة.

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

جـ	-	انخفاض	أعداد	الرثوة	احليوانية	يف	مرص.

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

1لسؤال الخامس:  تتأثر الزراعة في مصر بمجموعة متنوعة من العوامل الطبيعية 

والبشرية ......... اشرح هذه العوامل موضًحا تأثير كل منها على الزراعة في مصر موضًحا 

إسهام الزراعة في الناتج المحلي لعام 2011م؟

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

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

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

1لسؤال السادس: ما أهم المشكالت التي تواجه التنمية الزراعية في مصر؟

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

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

...............................................................................................................................................................................................................................  
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الدرس الثاني

 النشاط	التعديين	واستخراج	البرتول	والغاز	الطبيعي

ن�شاط )1(

اقرأ	واستنتج. عنوان النشاط:	

استخدام	اخلرائط	يف	استنتاج	أهم	املعادن	يف	مرص.. هدف النشاط:	

الحظ	خريطة	توزيع	الرثوات	املعدنية	بالكتاب	املدريس	ثم	أجب	عن	األسئلة:

1.	استنتج	أهم	املعادن	املوجودة	يف	مرص	-	مناطق	تركزها.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.	صنف	يف	الشكل	التخطيطي	التايل	الرثوة	املعدنية	يف	مرص:

املعادن	الفلزية

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

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

املعادن	الالفلزية	واألحجار	واألمالح

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

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

الرثوة	املعدنية		يف	مرص
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ن�شاط )2(

فكر	وقارن. عنوان النشاط:	

املقارنة	بني	املعادن	الفلزية	والالفلزية. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	يف	ضوء	ما	درست	قارن	بني	)احلديد	،	الفوسفات(	مع	توضيح	أبعاد	املقارنة	يف	اجلدول	التايل:

الفوسفاتاحلديدوجه	املقارنة

ن�شاط )3(

فكر	ووزع. عنوان النشاط:	

تنمية	 هدف النشاط:	
مهارة	التوزيع	اجلغرايف.

عزيزي	الطالب	أمامك	خريطة	
صامء	وزع	عليها	املعادن	التالية:

احلديد	-	املنجنيز	-	الفوسفات.

ثم	ضع	مفتاًحا	للخريطة	من	

إنشائك.
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ن�شاط )4(

ابحث	وتعلم. عنوان النشاط:	

حيدد	معوقات	استغالل	بعض	املعادن	يف	مرص. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	تتعدد	الرثوات	املعدنية	التي	منحها	الله	ملرص	إال	أن	بعًضا	منها	مل	يستغل	إىل	اآلن	

االستغالل	األمثل...

من	وجهة	نظرك	ما	معوقات	استغالل	بعض	اخلامات	املعدنية	يف	مرص؟	ميكنك	االستعانة	بشبكة	املعلومات	

الدولية	يف	احلصول	عىل	املعلومات	ثم	سجل	ما	توصلت	إليها	يف	صورة	تقرير.

ن�شاط )5(

فكر	وبرهن. عنوان النشاط:	

بناء	األدلة	اجلغرافية	عىل	أمهية	سيناء. هدف النشاط:	

فكر	كيف	تثبت	باألدلة	اجلغرافية	صحة	العبارة	التالية:

"تتمتع	منطقة	سيناء	بأمهية	اسرتاتيجية	واقتصادية"

خطوات العمل:

ليك	نتمكن	من	اإلجابة	عن	السؤال	السابق	أجب	عن	األسئلة	واملالحظات	التالية:

1.	ما	الرثوات	الطبيعية	التي	توجد	يف	شبه	جزيرة	سيناء؟

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

2.	ما	األدلة	التي	تالئم	إجابة	السؤال؟

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

3.	أعد	قراءة	السؤال	واإلجابة	التي	توصلت	إليها	...	هل	أنت	عىل	يقني	مما	توصلت	إليه؟

...............................................................................................................................................................................................................................  
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تدريبات على الدرس الثاني
1لسؤال األول: أكمل ما يلي:

			أ		-	توجد	يف	مرص	ثروات	معدنية	عديدة	ومتنوعة	منها	........................	و........................	و	........................

ب-	تصنف	الرثوات	املعدنية	يف	فئتني:	مها	........................	و	........................

جـ	-	حتتل	مرص	املرتبة	........................	يف	إنتاج	الفوسفات	يف	العامل.

د	-		يستخرج	ملح	الطعام	من	املالحات	املنترشة	عىل	ساحل	البحر	........................	والبحر	........................	وخليج	

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

هـ-	توجد	طبقات	الفحم	يف	مرص	يف	جبل	........................	وجبل	........................	ووادي.

و	-	يزيد	عدد	حقول	البرتول	يف	مرص	عىل	........................	حقاًل.

1لسؤال الثاني: ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✘( أمام العبارة غير 

الصحيحة مع التفسير في الحالتين:

) 	( 	 	 		أ		-	يستخدم	البرتول	كمصدر	للطاقة	النظيفة	وكامدة	خام	يف	الصناعات.	

) 	( 	 	 	 ب-	تستهلك	مرص	من	الغاز	الطبيعي	سنوًيّا		أكرث	من	12	مليون	طن.	

) 	( 	 	 	 	 	 	 ج	-	يعد	الفوسفات	من	أمثلة	املعادن	الفلزية.	

) 	( 	 	 	 	 د-	يقدر	احتياطى	املنجنيز	يف	مرص	بنحو	10	ماليني	طن.	

) 	( 	 	 	 هـ	-	يعد	حقل	سفاجة	-	القصري	أكرب	حقول	الفوسفات	يف	مرص.	

1لسؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

أ-	يستخرج	من	املالحات	املنترشة	عىل	ساحل	البحر	املتوسط	

													)ملح	الطعام	-	اجلبس	-	املنجنيز	-	الذهب( 	 	 	 	 	 	 	

)140	-	400	-	940	-	17( ب	-	يبلغ	إنتاج	مرص	من	اجلبس	اخلام	سنويًّا	.....................................	ألف	طن.	

جـ	-	استغل	الفراعنة	خامات	.....................................	من	منامجة	بجبال	البحر	األمحر	بالصحراء	الرشقية.

)الكروم	-	احلديد	-	الذهب	-	الفوسفات( 	

		 	 	 	 د	-	بدأ	إنتاج	املنجنيز	عام	1918م	يف	منطقة	أم	.....................................	يف	سيناء.						

															)الصاف	-	صحاليج	-	سيمبوىك	-	أم	بجمة( 	 	 	 	 	 	 	

					 	 	 هـ	-	من	أمثلة	املعادن	الالفلزية	......................................	

			)احلديد	-	القصدير	-	الزنك	-	الفوسفات( 	 	 	 	 	 	 	 	
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1لسؤال الرابع: بم تفسر...........؟

			عدم	استغالل	مناجم	احلديد	بجبال	البحر	األمحر	إىل	اآلن	عىل	الرغم	من	جودة	نوعه.

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

1لسؤال الخامس:  برهن باألدلة الجغرافية على صحة العبارة اآلتية:

		أمهية	الرثوة	املعدنية	كمجال	من	جماالت	األنشطة	االقتصادية.

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

1لسؤال السادس: ماذا يحدث إذا... ؟

			مل	توجد	مصادر	الطاقة	يف	حياتنا.

...............................................................................................................................................................................................................................  
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ن�شاط )1(

فكر	وصمم. عنوان النشاط:	

تنمية	مهارة	استخدام	الوسائل	التكنولوچية	احلديثة. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	تعاون	مع	زمالئك	واستعن	بالكمبيوتر	وشبكة	املعلومات	الدولية؛	لتصميم	فكرة	إعالن	

لتحفيز	املواطنني	عىل	رشاء	املنتجات	املرصية؛	لدعم	االقتصاد	الوطين	وقم	بنرشه	عىل	صفحتك	عىل	الـ	

Facebook	وشاركك	مع	مجيع	أصدقائك.

ن�شاط )2(

فكر	وبرهن. عنوان النشاط:	

تنمية	مهارات	التفكري	اإلبداعي. هدف النشاط:	

اكتب	أكرب	عدد	من	األدلة؛	لثبت	أن	الصناعة	من	األنشطة	االقتصادية	املهمة.

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

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

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

الدرس الثالث
الصناعة	والتجارة	يف	مرص
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ن�شاط )3(

خطة	عمل. عنوان النشاط:	

اقرتاح	خطة	عمل	للنهوض	بالصناعة	املرصية. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	تواجه	الصناعة	يف	مرص	عديد	من	املعوقات	التي	تناولتها	بالدراسة	..	قم	بالتعاون	مع	

زمالئك	وباالستعانة	بشبكة	املعلومات	الدولية	بوضع	خطة	عمل	للنهوض	بالصناعة	وتنميتها	والتغلب	عىل	

معوقاهتا	لرفعها	للحكومة	املرصية	...	ميكنك	االستعانة	بورقة	العمل	التالية:

ورقة عمل )2(

خطة عمل للنهوض بالصناعة في مصر

املعوقات:

........................................................................................................................................................................ 	-

........................................................................................................................................................................		 	-

........................................................................................................................................................................	 	-

املقرتحات:

........................................................................................................................................................................	 	-

........................................................................................................................................................................	 	-

........................................................................................................................................................................	 	-
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ن�شاط )4(

زيارة	ميدانية. عنوان النشاط:	

كتابة	تقرير	عن	زيارة	ألحد	املصانع. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	بالتنسيق	مع	معلمك	وإدارة	املدرسة	قم	بزيارة	ميدانية	إىل	أحد	املصانع	يف	بيئتك.	ثم	قم	

بإعداد	تقرير	عن	تلك	الزيارة	...	ميكنك	االستعانة	بورقة	العمل	التالية	يف	تلخيص	ما	توصلت	إليه.

ورقة عمل )3(

تقرير عن صناعة

اسم	الصناعة:	................................................................................................................................................................................................

املــوقـــع				:	.................................................................................................................................................................................................

عدد	العاملني:	................................................................................................................................................................................................

املواد	اخلام	التي	تدخل	يف	هذه	الصناعة:	.....................................................................................................................................

املعوقات	التي	تواجه	هذه	الصناعة:	...............................................................................................................................................

اجلهود	التي	تبذهلا	الدولة	للنهوض	هبذه	الصناعة:	..................................................................................................................

املخاطر	التي	تسببها	هذه	الصناعة	عىل	البيئة:	.........................................................................................................................

مقرتحاتك	للحفاظ	عىل	البيئة	واحلد	من	خماطر	هذه	الصناعة:	.....................................................................................
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ن�شاط )5(

فكر	واكتب	واقرتح. عنوان النشاط:	

كتابة	مقال	عن	أمهية	محاية	البيئة	من	آثار	الصناعة	السلبية. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	بالتعاون	مع	زمالئك	وباالستعانة	بشبكة	املعلومات	الدولية	اكتب	مقااًل	عن	الصناعة	

وأخطارها	عىل	البيئة،	ثم	اعرض	احللول	املستقبلية	للحد	من	هذه	األخطار	من	وجهة	نظرك..	ميكنك	

االسرتشاد	يف	ذلك	بتجارب	إحدى	الدول	الصناعية	يف	احلفاظ	عىل	البيئة.	خلص	ما	توصلت	إليه	يف	ورقة	

العمل	التالية:

ورقة عمل )4(

ملخص لمقال بعنوان الصناعة وأخطارها

1.	األخطار	التي	تسببها	الصناعة	عىل	البيئة:

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

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

2.	احللول	املستقبلية	للحد	من	هذه	األخطار:

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

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

3.	ملخص	لتجربة	إحدى	الدول	الصناعية	الكربى	يف	احلفاظ	عىل	البيئة:

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

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



121121

الوحدة اخلامسة

تدريبات على الدرس الثالث
1لسؤال األول: أكمل ما يلي:

	 تتطلب	الصناعة	توافر	عدد	من	املقومات	منها	...........،	...........أ.

	 عرفت	مرص	الصناعة	منذ	هناية	القرن	الـ	...........	يف	عهد	...........ب.

	 من	أمثلة	املواد	اخلام	الزراعية	...........	والذي	يدخل	يف	صناعة	الغزل	والنسيج.ج.

	 تعد	مصادر	الطاقة	عصب	الصناعات	...........	و	...........د.

	 	من	أمثلة	الصناعات	الرئيسة	يف	مرص	صناعة	...........،	وصناعة	...........ه.

	 تساهم	الصناعات	الغذائية	بأكرث	من	...........	مليار	جنيه	سنويًّا،	ويعمل	هبذه	الصناعات	أكرث	من	و.

...........	ألف	عامل.

	 تشمل	الصناعات	الكياموية	والبرتولية	صناعة	...........	و	...........ز.

	 ترتكز	املنشآت	الصناعية	اخلاصة	باملنتجات	اخلشبية	يف	حمافظة	............ح.

	 يقدر	ما	تستورده	مرص	من	اخلارج	بنحو	...........	مليار	دوالر	بينام	ال	يصدر	بأكرث	من	...........	ط.

مليار	دوالر.

	 من	أهم	الصادرات	املرصية	...........،	...........ي.

1لسؤال الثاني: ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير 

الصحيحة مع التفسير في الحالتين:

	 				)											(أ. التجارة	الداخلية	يقصد	هبا	تبادل	السلع	بني	الدولة	وغريها	من	دول	العامل	األخرى.		

	 					)										(ب. 	 	 	 	 	 	 يعد	القمح	من	أهم	الواردات	املرصية.		

	 كلام	زادت	صادرات	الدولة	مقارنة	مبا	تستورده	دل	ذلك	عىل	عجز	امليزان	التجاري	للدولة.	)										(ج.

	 					)										(د. 	 كلام	كانت	القوة	الرشائية	للسكان	كبرية	أدى	هذا	إىل	ازدهار	الصناعة.		

	 					)										(ه. 	 	 	 	 	 							تعد	اللحوم	من	أهم	الصادرات	املرصية.		

	 					)										(و. 	 	 تأيت	دول	السوق	األوربية	كأكرب	مصدر	ملرص	بنسبة	نحو	42	%.		

	 					)										(ز. 	 كلام	ازدهرت	األسواق	وزاد	عددها	دل	ذلك	عىل	ازدهار	التجارة	الداخلية.		

	 					)										(ح. 	 	 	 	 يقيم	االقتصاد	الصناعي	من	خالل	حالة	السوق.		

	 					)										(ط. 	 	 	 تشتمل	صناعة	احلراريات	عىل	صناعة	األسمدة	والزجاج.		

10 .

هـ.	

هـ.	
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1لسؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

	 		أ. 	 	 	 	 	 كل	ما	ييل	من	الصناعات	الكياموية	والبرتولية	ما	عدا	

)	األسمدة	-	األدوية	-	السرياميك	-	الصابون(. 	 	 	 	 	 	

	 		ب. 	 	 من	أكرث	الصناعات	انتشاًرا؛	وتوجد	مصانعها	يف	كل	حمافظات	مرص	صناعة	

	)الغزل	والنسيج	-	مواد	البناء	-	األخشاب	-	احلراريات( 	 	 	 	 	 	

	 )الفوسفات	-	الغاز	الطبيعي	-	اللحوم-املالبس(ج. 	 من	أهم	الواردات	املرصية		

1السؤال الرابع: بم تفسر... ؟

أمهية	وسائل	النقل	كأحد	مقومات	قيام	الصناعة. أ.	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

أسباب	عجز	امليزان	التجاري	ملرص. ب.	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1لسؤال الخامس: تتطلب الصناعة توافر عدد من المقومات . اشرح ذلك موضًحا أهمية 

كل مقوم من هذه المقومات في قيام الصناعة وتوطنها؟

1لسؤال السادس: ما جهود الدولة للنهوض بالصناعة وتنميتها؟

1لسؤال السابع: برهن باألدلة الجغرافية على صحة العبارة التالية: "الصناعة سالح ذو 

حدين."

1لسؤال الثامن: قارن بين 

الصادرات والواردات المصرية 

مع توضيح أبعاد المقارنة في 

جدول من إنشائك.

1لسؤال التاسع: أمامك 

خريطة صماء لمصر، وزع 

عليها أماكن تركز الصناعات 

التالية:

)	الغزل	والنسيج	-	األخشاب	-	الصناعات	الكياموية	والبرتولية(	موضًحا	ذلك	يف	مفتاح	اخلريطة.
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الدرس الرابع

	السياحة	يف	مرص

ن�شاط )1(

امجع،	وصنف. عنوان النشاط:	

تنمية	مهارة	مجع	الصور	وتصنيفها. هدف النشاط:	

صمم	ألبوًما	مصوًرا	عن	مقومات	السياحة	يف	مرص	معلًقا	عليه	بأسلوبك.

ن�شاط )2(

فكر	واكتب. عنوان النشاط:		

تنمية	مهارة	استخدام	الوسائل	التكنولوچية	احلديثة. هدف النشاط:		

عزيزي	الطالب:	طلب	منك	صديق	لك	عىل	الـ	Facebook	أن	توضح	له	األسباب	التي	أكسبت	مرص	

مكانتها	السياحية	عىل	خريطة	العامل	فامذا	ستكتب	له؟	شارك	ما	كتبته	مع	مجيع	أصدقائك	عىل	الـ	

Facebook	يف	مجيع	أنحاء	العامل.
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ن�شاط )3(

قيم	وبرهن. عنوان النشاط:	

كيفية	بناء	األدلة	اجلغرافية. هدف النشاط:	

فكر	كيف	تثبت	باألدلة	اجلغرافية	صحة	العبارة	التالية:

»تعد	مرص	بلًدا	سياحيًّا	من	الطراز	األول«

خطوات العمل:

ليك	نتمكن	من	اإلجابة	عن	السؤال	السابق	أجب	عن	األسئلة	واملالحظات	التالية:

ما	املقومات	الطبيعية	الالزمة	للسياحة	واملتوفرة	يف	مرص؟ 		.1

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

ما	املقومات	البرشية	الالزمة	للسياحة	واملتوفرة	يف	مرص؟ 		.2

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

ما	األدلة	التي	تالئم	إجابة	السؤال؟ 		.3

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

أعد	قراءة	السؤال	واإلجابة	التي	توصلت	إليها	...هل	أنت	عىل	يقني	مما	توصلت	إليه؟ 		.4

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

.ن�شاط )4(

ختيل	واستنتج. عنوان النشاط:	

تنمية	مهارة	التخيل	واالستنتاج. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	ختيل	أنك	يف	زيارة	ألحد	املعامل	السياحية	املرصية...وجذب	انتباهك	مدى	إعجاب	

وانبهار	السائحني	باآلثار	املرصية،	ما	الذي	دار	يف	ذهنك	يف	هذه	اللحظة؟	وما	الدروس	املستفادة	من	هذا	

املوقف؟
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ن�شاط )5(

فكر	واقرتح. عنوان النشاط:	

اقرتح	خطة	عمل. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	تعد	مرص	من	الدول	السياحية	ذات	األمهية	يف	العامل	حيث	تتوفر	فيها	املقومات	الالزمة	

للسياحة	والتي	ميكن	أن	جتعلها	من	أكرث	دول	العامل	جذًبا	للسائحني.

ختيل	نفسك	يف	موضع	املسئولية،	وقم	بالتعاون	مع	زمالئك	وباإلستعانة	بشبكة	املعلومات	الدولية	بوضع	

خطة	عمل	للنهوض	بالسياحة	وتنميتها	يف	مرص	ميكنك	االستعانة	بورقة	العمل	التالية:

ورقة عمل )5(

خطة عمل للنهوض بالسياحة في مصر
إجراءات	تتعلق	بإعداد	العاملة	املاهرة	واملدربة: 	-

...................................................................................................................................................................................................................................	-1

...................................................................................................................................................................................................................................	-2

إجراءات	تتعلق	بتطوير	املناطق	السياحية: 	-

...................................................................................................................................................................................................................................	-1

...................................................................................................................................................................................................................................	-2

إجراءات	تتعلق	بتطوير	وسائل	النقل	بأنواعها: 	-

...................................................................................................................................................................................................................................	-1

...................................................................................................................................................................................................................................	-2

إجراءات	تتعلق	بالدعاية	واإلعالن: 	-

...................................................................................................................................................................................................................................	-1

...................................................................................................................................................................................................................................	-2

إجراءات	تتعلق	بتوعية	املواطنني: 	-

...................................................................................................................................................................................................................................	-1

...................................................................................................................................................................................................................................	-2

ميكنك	إضافة	بنود	أخرى: 	-

...................................................................................................................................................................................................................................	-1

..................................................................................................................................................................................................................................	-2
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ن�شاط )6(

زيارة	ميدانية. عنوان النشاط:	

كتابة	تقرير. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	بالتنسيق	مع	معلمك	وإدارة	املدرسة	قم	بزيارة	ميدانية	إىل	أحد	املعامل	السياحية	يف	

بيئتك	..

أ	ـ		قم	بإعداد	تقرير	عن	تلك	الزيارة،	خلص	ما	توصلت	إليه	يف	ورقة	العمل	التالية:

ب	-	تعاون	مع	زمالئك	وصمم	عرًضا	تقدمييًّا	عن	أهم	املعامل	السياحية	واآلثار	يف	مرص.

 تقرير عن زيارة ميدانيه

1.	اسم	املعلم	السياحي:	.................................................................................................................................................................................

2.	موقعه:	................................................................................................................................................................................................................

3.	مزاياه:	................................................................................................................................................................................................................

4.أنواع	السياحة	املرتبطة	به:	...................................................................................................................................................................

5.	وسائل	النقل	املناسبة:	...............................................................................................................................................................................

6.	ميكنك	إضافة	بنود	أخرى:	...................................................................................................................................................................
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تدريبات على الدرس الرابع

1لسؤال األول: أكمل ما يلي:

			أ		-	تتميز	مرص	مبناخ	معتدل	يف	مجيع	فصول	السنة	خاصة	يف	فصيل	.....................................	و	.....................................

ب-		متتلك	مرص	سواحل	عىل	البحر	................................	و	................................	وخليجي	................................	و	.........................

........

جـ-	تتوفر	يف	مرص	املقومات	الالزمة	للسياحة	منها	................................	و	................................	.

د			-	تعد	الواحات	مناطق	اجلذب	السياحي	................................

هـ-	يوجد	بالفيوم	الكثري	من	املعامل	اآلثرية	مثل		................................	و	................................

و	-	يعد	املناخ	من	أحد	املقومات	................................	الالزمة	للسياحة.

1لسؤال الثاني: ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✘( أمام العبارة غير 

الصحيحة مع التفسير في الحالتين:

) 	( 	 	 	 		أ		-	تقترص	مقومات	السياحة	يف	مرص	عىل	املقومات	الطبيعية	فقط.	

) 	( 	 	 	 ب-	وقوع	مرص	عىل	البحر	األمحر	جعلها	دعامة	للسياحة	الشاملة.	

) 	( 	 	 	 جـ-	تعد	األيدى	العاملة	من	أمثلة	املقومات	البرشية	الالزمة	للسياحة.	

) 	( 	 	 د	-	يعد	النقل	النهري	الوسيلة	الرئيسة،	لنقل	نحو	70%	من	السائحني	إىل	مرص.	

) 	( 	 	 	 	 	 هـ-	تتميز	مرص	برتاثها	احلضاري	شديد	التنوع.	

) 	( 	 	 	 	 و	-	تعد	رشم	الشيخ	من	أهم	املناطق	بساحل	مرص	الشاميل.	

1لسؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

		أ		-	يوجد	يف	سيناء	العديد	من	اآلثار	القدمية	اهلامة	مثل	......................................

)دير	سانت	كاترين-	معبد	أبو	سمبل-	القرية	البدوية-	البشمو(. 	

ب-	نوع	من	السياحة	هيدف	إىل	االستمتاع	باملناطق	الطبيعية	دون	املساس	بعنارصها	هو	سياحة	...................

)الرتفيهية-	الدينية-	البيئية-	الثقافية(. 	

جـ-	تتميز	مرص	مبناخ	معتدل	خاصة	يف	فصيل	......................................

)الربيع	واخلريف-	الصيف	والربيع-	الشتاء	واخلريف-	الصيف	والشتاء(. 	
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د	-	من	أهم	املقومات	الطبيعية	الالزمة	للسياحة	......................................

)النقل	واملواصالت-	املوقع	اجلغرايف-	العامل	التارخيي-	األيدى	العاملة(. 	

1لسؤال الرابع: بم تفسر...........؟

املكانة	العاملية	ملرص	كدولة	سياحية. 		أ		-		

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

أمهية	البيئة	الطبيعية	كعامل	من	عوامل	اجلذب	السياحي. ب-		

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

أمهية	ساحل	البحر	األمحر	عىل	اخلريطة	السياحية	ملرص. جـ-		

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

األمهية	السياحية	لشبه	جزيرة	سيناء. د	-		

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

1لسؤال الخامس: ماذا يحدث إذا..؟

			مل	تتوفر	مبرص	املقومات	الطبيعية	والبرشية	الالزمة	للسياحة.

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

1لسؤال السادس: قارن بين أنواع السياحة في مصر مع توضيح أبعاد المقارنة في 

جدول من إنشائك.

1لسؤال السابع: تتعد جهود الدولة في مجال التنمية السياحية.....اشرح ذلك موضًحا.

			أ		-	معوقات	السياحة	يف	مرص.

ب-	تقييمك	للجهود	التي	تبذهلا	الدولة	للنهوض	بالسياحة	وتنميتها.

1لسؤال الثامن: أكمل الرسم التخطيطي التالي.

مقومات	السياحة	يف	مرص

املقومات	الطبيعية

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

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

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

املقومات	البرشية

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

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

..........................................................................
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الدرس اخلامس

 النقل	واملواصالت	يف	مرص

ن�شاط )1(

فكر،	وصنف. عنوان النشاط:	

تنمية	مهارة	التصنيف. هدف النشاط:	

صمم	جملة	حائط	مصورة	عن	أنواع	وسائل	النقل	يف	مرص.

ن�شاط )2(

ابحث	واكتب. عنوان النشاط:	

إعداد	تقرير. هدف النشاط:	

ابحث	من	خالل	شبكة	املعلومات	الدولية	عن	أهم	املشكالت	التي	تعاين	منها	وسائل	النقل	واملواصالت	يف	

مرص	ثم	قم	بالتعاون	مع	زمالئك	بإعداد	تقرير	عنها	لرفعه	للجهات	املختصة؛	الختاذ	ما	يلزم	حللها	ميكنك	

االستعانة	بورقة	العمل	التالية:

ورقة عمل )7(

مشكالت النقل والموصالت في مصر

النقل	الربي:	................................................................................................................................................................................................  		.1

أ		-	الطرق	الربية:	...............................................................................................................................................................................................	

ب-	السكك	احلديدية:	....................................................................................................................................................................................
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ن�شاط )3(

طبق	وتعلم. عنوان النشاط:	

إجراء	دراسة	ميدانية. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	بالتنسيق	مع	معلمك	وإدارة	املدرسة	قم	بزيارة	ميدانية	إىل	بعض	حمطات	السكك	

احلديدية	يف	بيئتك	لتشخيص	املشكالت	التي	يعاين	منها	هذا	املرفق	املهم	يف	الدولة	ثم	قم	بإعداد	تقرير	عن	

تلك	الزيارة	خلص	ما	توصلت	إليه	يف	ورقة	العمل	التالية:

ن�شاط )4(

فكر	وقارن. عنوان النشاط:	

تنمية	مهارة	املقارنة. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	يف	ضوء	ما	درست	قارن	بني	أنواع	النقل	يف	مرص	من	حيث	مزايا	وعيوب	كل	منها	

ميكنك	استخدام	اجلدول	التايل:

النقل	املايئ:	.................................................................................................................................................................................................. 		.2

	أ		-	النقل	النهري:	.................................................................................................................................................................................... 		

ب-	النقل	البحري:	.................................................................................................................................................................................. 				

جـ-	النقل	اجلوي:	.................................................................................................................................................................................... 				

ورقة عمل )8(

»تقرير عن دراسة ميدانية«

1.	اهلدف	من	الدراسة:	..................................................................................................................................................................................

2.	األدوات	والوسائل	املستخدمة	يف	الدراسة:	...............................................................................................................................

3.	طرق	احلصول	عىل	املعلومات:	...........................................................................................................................................................

4.	النتائج	التي	أسفرت	عنها	الدراسة:	..................................................................................................................................................

5.	ميكن	إضافة	بنود	أخرى	تراها	مناسبة:	........................................................................................................................................
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العيوباملزاياأنواع	النقل	

......................................................................................................................................................النقل	الربي

......................................................................................................................................................النقل	املايئ

......................................................................................................................................................النقل	اجلوي

ن�شاط )5(

قيم	وبرهن. عنوان النشاط:	

كيفية	بناء	األدلة	اجلغرافية. هدف النشاط:	

فكر	كيف	تثبت	باألدلة	اجلغرافية.

»أمهية	النقل	كمقوم	من	مقومات	خمتلف	جماالت	األنشطة	االقتصادية«

خطوات العمل:

ليك	نتمكن	من	اإلجابة	عن	السؤال	السابق	أجب	عن	األسئلة	واملالحظات	التالية:

أمهية	النقل	يف	الزراعة	كنشاط	اقتصادي؟ 		.1

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

أمهية	النقل	يف	الصناعة	كنشاط	اقتصادي؟ 		.2

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

أمهية	النقل	يف	السياحة	كنشاط	اقتصادي؟ 		.3

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

أمهية	النقل	يف	النشاط	التعديين؟ 		.4

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

ما	األدلة	التي	تالئم	إجابة	السؤال؟ 		.5

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

أعد	قراءة	السؤال	واإلجابة	التي	توصلت	إليها...	هل	أنت	عىل	يقني	مما	توصلت	إليه؟ 		.6

.......................................................................................................................................................................................................................................  
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ن�شاط )6(

فكر	...	وضع	خطة	مرشوع. عنوان النشاط:	

تنمية	مهارة	التخطيط	ملرشوع. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	قم	بالتعاون	مع	زمالئك	وباالستعانة	بشبكة	املعلومات	الدولية	بوضع	خطة	مرشوع	

لتطوير	السكك	احلديدية	يف	مرص	والتغلب	عىل	أهم	مشكالهتا	لرفعه	للحكومة	املرصية؛	لدراسته	واألخذ	

به؟	ميكنك	تلخيص	ما	توصلت	إليه	يف	ورقة	العمل	التالية:

ن�شاط )7(

فكر	واستنتج. عنوان النشاط:	

تنمية	مهارة	االستنتاج. هدف النشاط:	

عزيزي	الطالب	درست	يف	هذه	الوحدة	جماالت	األنشطة	االقتصادية	يف	ضوء	ما	درست	أجب	عام	ييل:

ما	العالقة	بني	املوارد	الطبيعية	وممارسة	األنشطة	االقتصادية؟ 		.1

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

صغ	تعمياًم	يوضح	طبيعة	العالقة	بني	األنشطة	االقتصادية	واملوارد	املتاحة؟ 	.2

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

ورقة عمل )9(

خطة مشروع؛ لتطوير السكك الحديدية في مصر

عنوان	املرشوع:	...................................................................................................................................................................................... 		.1

اهلدف	منه:	................................................................................................................................................................................................. 		.2

إجراءات	تنفيذه:	.................................................................................................................................................................................... 		.3

متطلبات	تنفيذه:	...................................................................................................................................................................................... 		.4

العقبات	املتوقعة	وكيفية	التغلب	عليها:	.................................................................................................................................... 		.5

النتائج	املتوقعة:	....................................................................................................................................................................................... 		.6

ميكنك	إضافة	بنود	أخرى:	................................................................................................................................................................ 		.7
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تدريبات على الدرس الخامس
1لسؤال األول: أكمل ما يلي:

			أ		-		متتد	فوق	األرايض	املرصية	شبكة	من	الطرق	........................................	املرصوفة	وغري	املرصوفة	يبلغ	طوهلا	

أكرث	من	........................................	ألف	كم.

ب-	تعد	طرق	النقل	بأنواعها	املختلفة	مبثابة	........................................	احلياة	بالنسبة	للدولة.

جـ-	يتقسم	النقل	املايئ	إىل		........................................	و........................................

د			-	متتد	اخلطوط	احلديدية	يف	مرص	للربط	بني	مدن	.........................	و	.......................	بطول	نحو	........................	كم.

هـ-	تعد	قناة	...............................	من	أهم	املمرات	املالحية	العاملية.

و	-	يتعامل	ميناء	...............................	مع	أكرث	من	نصف	جتارة	مرص	اخلارجية.

ز	-	تتعدد	مصادر	الدخل	القومي	يف	مرص	ومنها	...............................	و	...............................

1لسؤال الثاني: ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✘( أمام العبارة غير 

الصحيحة مع التفسير في الحالتين:

) 	( 	 	 	 		أ		-	تقترص	أنواع	النقل	يف	مرص	عىل	كل	من	النقل	الربي	والبحري.	

) 	( 	 	 	 ب-	تعد	مرص	من	أقدم	الدول	التي	استخدمت	السكك	احلديدية.	

) 	( 	 	 جـ-	يتم	نقل	نحو	8	ماليني	طن	من	البضائع	يف	السنة	بواسطة	النقل	الربي.	

) 	( 	 	 	 د	-	يتعامل	ميناء	سفاجا	مع	أكرث	من	نصف	جتارة	مرص	اخلارجية.	

) 	( 	 	 	 	 هـ-	أنشئ	ميناء	السويس	احلديث	شامل	غرب	امليناء	القديم.	

) 	( 	 	 و	-	يتحدد	الوضع	االقتصادي	ألية	دولة	مبا	متتلكه	من	موارد	طبيعية	فقط.	

) 	( 	 ز	-	يعد	النقل	اجلوي	مبثابة	الرشيان	الرئييس	للحياة	االقتصادية	يف	العرص	احلديث.	

1لسؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

.)2354	-	875	-	500	-	33344( 		أ		-	يبلغ	طول	الطرق	املائية	املالحية	يف	مرص	.....................................	كم.	

ب-	يقع	ميناء	.....................................	عىل	الطرف	اجلنويب	لقناة	السويس.

)اإلسكندرية	-	سفاجا	-	السويس-	دمياط(. 	

جـ	-	تبلغ	قيمة	املنتجات	املعدنية	واملحاجر	يف	مرص	نحو	.....................................	مليار	جنيه.

.)40	-	136	-	150.7	-	1.5( 	 	 	 	 	 	 	 	 	

د-	تزيد	قيمة	الديون	اخلارجية	عىل	مرص	عن	.....................................	مليار	دوالر.					)36	-	200	-	17	-	522(.
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1لسؤال الرابع: بم تفسر...........؟

		أ		-	أمهية	وسائل	النقل	واملواصالت	بالنسبة	للدولة.

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

ب-	أمهية	قناة	السويس	كطريق	مالحي.

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

جـ-	انخفاض	معدل	الدخل	القومي	يف	مرص	رغم	تعدد	املوارد	االقتصادية.

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

1لسؤال الخامس: قارن بين أنواع النقل المختلفة في مصر مع توضيح أبعاد المقارنة 

في جدول من إنشائك؟

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

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

1لسؤال السادس:  يعاني االقتصاد المصري من عديد من المشكالت والتحديات التي 

تقف عقبة في سبيل النهوض به... اشرح ذلك موضًحا اإلجراءات التي يجب على الدولة 

اتباعها للنهوض به.

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

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

1لسؤال السابع: 

أمامك خريطة 

صماء لمصر حدد 

عليها الموانئ 

التالية:

-	اإلسكندرية

-	بورسعيد

-	السويس

-	أسوان	النهري

-	األقرص	النهري
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تدريبات عامة على الوحدة الخامسة

1لسؤال األول: أكمل ما يلي:

تساهم	الزراعة	بنحو	.....%	من	مجلة	الناتج	املحيل. 	أ	-		

تعد	مرص	أكرب	الدول	العربية	إنتاًجا	ملحصول	....... ب-		

يزيد	عدد	حقول	البرتول	يف	مرص	عىل	........حقال حـ-		

حتتل	مرص	املرتبة......يف	إنتاج	الفوسفات	يف	العامل. د-		

يستخرج	ملح	الطعام	من	املالحات	املنترشة	عىل	ساحل	البحر......والبحر.....وخليج....... هـ-		

تتطلب	الصناعة	توافر	عدًدا	من	املقومات	منها	......و....... و-		

من	أهم	الصادرات	املرصية	........	،	....... ز-		

تتميز	مرص	مبناخ	معتدل	يف	مجيع	فصول	السنة	خاصة	يف	فصيل	......و...... ح	-		

يوجد	بالفيوم	الكثري	من	املعامل	اآلثرية	مثل		آثار	.......وعني		...... ط-		

تعد	قناة	.......من	أهم	املمرات		املالحية	العاملية. ي-		

يتعامل	ميناء	.......مع	أكرث	من	نصف	جتارة	مرص	اخلارجية. ك-		

1لسؤال الثاني: ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير 

الصحيحة مع التفسير في الحالتين:

)										( تعد	مرص	من	أقدم	الدول	التي	استخدمت	السكك	احلديدية.	 أ	-		

)										( يتحدد	الوضع	االقتصادي	ألية	دولة	مبا	متتلكه	من	موارد	طبيعية	فقط.	 ب-		

)										( وقوع	مرص	عىل	البحر	األمحر	جعلها	دعامة	للسياحة	الشاملة.		 حـ-		

)										( يعد	النقل	النهرى	الوسيلة	الرئيسة	لنقل	نحو	70%	من	السائحني	إىل	مرص.		 د-		

)										( تعد	رشم	الشيخ	من	أهم	املناطق	السياحية	بساحل	مرص	الشاميل.	 هـ-		

)										( يعد	القمح	من	أهم	الواردات	املرصية.		 و-		

)										( يقيم	االقتصاد	الصناعى	من	خالل	حالة	السوق.	 ز-		

)										( كلام	زادت	صادرات	الدولة	مقارنة	مبا	تستورده	دلل	ذلك	عىل	عجز	امليزان	التجارى	للدولة.	 ح-		

)									( تتسم	الرثوة	احليوانية	يف	مرص	بانخفاض	أعدادها	بشكل	عام.		 ط-	

)									( يعد	بنجر	السكر	حمصول	إنتاج	السكر	الرئيىس	يف	مرص.	 ي-		

)								( يستخدم	البرتول	كمصدر	للطاقة	النظيفة	وكامدة	خام	يف	الصناعات.		 ك-		
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1لسؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

أ	-	يعد	حقل.....أقدم	مناجم	الفوسفات	يف	مرص،	ويوجد	به	مرشوع	فوسفات	احلمراوين

)أبو	طرطور-	سفاجا	-	القصري-	السباعية(. 	 	 	

)احلديد-	القصدير-	الفوسفات	-	الذهب(. 	 	 ب-	من	أمثلة	املعادن	الالفلزية	....

)اآلبار-	هنر	النيل-	املطر	-	العيون(. حـ-	تعتمد	الزراعة	يف	مرص	عىل	مياه	.....بنسبة	%99	

		 	 	 د-	يعد	.....من	املحاصيل	النقدية	املهمة	التي	لعبت	دوًرا	كبرًيا	يف	اقتصاديات	مرص.

)القطن-	األرز-	الذرة	الشامية	-	القمح(. 	 	 	

هـ-	تعد	صناعة	......من	أكرث	الصناعات	انتشاًرا	حيث	توجد	مصانعها	يف	كل	حمافظات	مرص.	

																																																																					)مواد	البناء	-	األخشاب-	الغزل	والنسيج	-	احلديد	والصلب(. 	

		 	 	 	 و-	هتدف	السياحة	....إىل	االستمتاع	باملناطق	الطبيعية	دون	املساس	بعنارصها.	

)الرتفيهية	-	البيئية-	الثقافية	-	الدينية(. 	 	 	

.)975-875-2354-3344( 	 ز-	يبلغ	طول	الطرق	املائية	املالحية	يف	مرص	.....كم.	

)اإلسكندرية	-	سفاجا-	السويس-بورسعيد(. ح-	يقع	ميناء	....عىل	الطرف	اجلنوىب	لقناة	السويس.	

1لسؤال الرابع: بما تفسر ......؟

أ-	أمهية	قناة	السويس	كطريق	مالحي.

ب-	أمهية	السياحية	لشبه	جزيرة	سيناء.

ج-	عجز	امليزان	التجاري	ملرص.

د-	عدم	استغالل	مناجم	احلديد	بجبال	البحر	األمحر.

هـ-	انخفاض	أعداد	الرثوة	احليوانية	يف	مرص.

1لسؤال الخامس: برهن باألدلة الجغرافية على صحة العبارة التالية:

»الصناعة	سالح	ذو	حدين«

أمامك  1لسؤال السادس: 

خريطة لمصر، وزع عليها 

الحقول التالية:

1-	حقل	شقري

2-	حقل	بالعيم	بحرى

3-	حقل	أيب	ماىض

4-	حقل	قارون
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نموذج ورقة امتحانية
نموذج )1(

أجب عن األسئلة التالية:

8 درجات  السؤال األول:                                             

أ- أمامك خريطة صماء لمصر اكتب 
مدلول األرقام عليها:

هضبة ............................
جبل............................

وادي .............................
فرع .............................

ب- بم تفسر ....؟

أمهية نظام حتديد املواقع العاملي GPS يف . 1
املالحة.

قلة عدد السكان يف حمافظات احلدود.. 2

8 درجات السؤال الثاني:            

أ- » تسقط األمطار في االعتدالين على المناطق الجبلية المرتفعة في سيناء ومرتفعات البحر 

األحمر وقد تتحول إلى سيول«  في ضوء العبارة أجب:

11 ما1اآلثار1اإلجيابية1لألمطار1يف1تلك1املناطق؟.

21 ما1اآلثار1السلبية1هلا؟.

31 يف1رأيك1كيف1ميكن1االستفادة1منها1يف1املناطق1الصحراوية1اجلبلية؟.

ب- ما المقصود بكل مما يلي:

11 املرئيات1الفضائية..

21 املناطق1العشوائية..

31 البوغاز..

41 الرتع..

8 درجات السؤال الثالث:            

أ- اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين؛ لتكمل بها العبارات التالية:
أحد فروع اجلغرافيا، وهيتم بدراسة أشكال سطح األرض والعوامل التي شكلتها............. . 1

1

2

3

4
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..................             )اجليومورفولوجيا، جغرافية املناخ، اجلغرافيا احليوية، اجلغرافيا الفلكية(
يقصد بالفرق بني معدالت درجات احلرارة الصغرى والكربى .................................. . 2

        )املدى احلراري - التباين احلراري - االختالف الفصيل - معدالت احلرارة(
تعد مرص أكرب الدول العربية إنتاًجا لـ ...............       )القمح - القطن - الشعري - األرز(. 3
ميناء يقع عىل الطرف الشاميل لقناة السويس .............. )بور سعيد - دمياط - سفاجا - رفح(. 4

ب- برهن باألدلة الجغرافية
مرص بلد سياحي من الطراز األول. . 1
تكوينات الزمن الثاين  أكثر التكوينات اجليولوجية يف مرص.. 2

8 درجات السؤال الرابع:            

أ- ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة الخطأ مع التفسير:
1 .)          ( تستخدم اخلرائط املليونية يف اخلرائط العسكرية. 
2 .)          ( يوجد وادي فريان يف املثلث اجلبيل يف جنوب سيناء.  
3 .)          ( تتميز هضبة املعازة بتقطيعها بفعل األودية اجلافة مثل وادي العريش. 
4 .)          ( تعد مرص من أقدم الدول التي استخدمت السكك احلديدية. 
  

ب- اقترح حلوًلا لكل مما يلي:
املشكلة السكانية يف مرص.. 1
النهوض بالصناعة املرصية.. 2
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نموذج ورقة امتحانية
نموذج )2(

آجب عن األسئلة التالية                                                                                                          8 درجات

السؤال األول 

أ- أمامك خريطة لمصر بها أربعة أخطاء في أساسيات الخريطة، اكتشف هذه األخطاء:

..........................-1

..........................-2

..........................-3

..........................-4

ب- ما العالقة بين كل مما يلي؟
قياس املسافات - مقياس الرسم.. 1
املناخ - توزيع السكان.. 2

السؤال الثاني                                                                                                8 درجات

أ- ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة الخطأ مع تصويب الخطأ:
1 .)          ( تشكلت املنخفضات الصحراوية بفعل عوامل باطنية وعوامل التعرية اخلارجية. 
2 .)          ( انخفاض درجات احلرارة الصغري يف الصحراء الغربية يف فصل الشتاء. 
3 .)          ( حممية نبق أول حممية طبيعية يف مرص. 
4 .)          ( يرتكز السكان يف وسط وجنوب الدلتا. 

ب- » التجارة الخارجية تعكس المستوى االقتصادي للدولة والعالقات بينها وبين الدول في 

العالم الخارجي« على ضوء هذه العبارة أجب عما يلي:
ما أهم العوامل التي تؤثر يف التجارة اخلارجية يف مرص؟. 1
ما مستقبل التجارة اخلارجية يف مرص؟. 2
هل تتوقع قيام نوع من الوحدة االقتصادية بني الدول العربية عىل غرار االحتاد األورويب؟وملاذا؟. 3
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السؤال الثالث                                                                                                 8 درجات

أ- اكتب المفهوم أو المصطلح الجغرافى لكل مما يلي:
عمليات النحت والنقل واإلرساب.  )........................................(. 1
2 .)........................................( معدل املواليد - معدل الوفيات لنفس العام  
التفاوت الكبري يف درجات احلرارة بني الليل والنهار أو خالل السنة يف املناطق الداخلية   . 3

)........................................(            
حاجز مائى يف جمرى النهر وتعمل عىل رفع منسوب املياه أمامها لتصب يف الرتع   . 4

)........................................(   

ب- ماذا يحدث إذا ...؟
مل تطل مرص عىل مسطحات مائية.. 1
توفرت اخلدمات وفرص العمل يف مناطق حمدودة.. 2

السؤال الرابع                                                                                                 8 درجات

أ- أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة
تظهر تكوينات الزمن األركي جبال ................ ، وجبال ................... 1
تنخفض درجات احلرارة يف فصل الشتاء إىل الصفر املئوي يف مدينتي ........ ، ........... 2
تتوفر يف مرص املقومات الالزمة للسياحة منها ........... ،................ 3
يرتتب عىل املشكلة السكانية .................... ، ................... 4

ب- قارن بين الصحراء الشرقية والصحراء الغربية من حيث:
املوقع.. 1
املساحة.. 2
أهم الظاهرات التضاريسية.. 3
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نموذج ورقة امتحانية
نموذج )3(

أجب عن األسئلة التالية:

8 درجات  السؤال األول:                                             

أ- أمامك خريطة صماء لمصر حدد عليها ما يلي: 

1- هضبة العبابدة 
2- أعىل جبال مرص. 

3- منجم منجنيز.
4- منخفض القطارة. 

ب- برهن باألدلة الجغرافية على كل مما يلي: 

1- تتمتع شبه جزيرة سيناء بأمهية اسرتاتيجية واقتصادية. 
2- املشكلة السكانية تنتج من عدم التوارن بني عدد السكان واملوارد املتاحة. 

8 درجات السؤال الثاني:            

أ- شهدت الجغرافيا في السنوات األخيرة تحويالت بحيرة في العصر الحديث 

في ضوء العبارة السابقة أجب 

1- ما املقصود باالستشعار عن بعد؟ 
2- ما تطبيقات االستشعار عن بعد يف املجال العسكري؟

3- يف رأيك : ما أمهية استخدام االستشعار عن بعد يف املجاالت املختلفة؟

ب- اكتب المفهوم أو المصطلح الجغرافي لكل مما يلي: 

1- اجلغرافيا التطبيقية.
2- الغرود.
3- القناطر.

4- املحميات الطبيعية. 
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8 درجات السؤال الثالث:            

أ- أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة 

1- العوامل املؤثرة يف مناخ مرص............ و .............. 
2- املدن اجلديدة التي جذبت السكان مدينتي ............... و ................. 

3- تصنف الثروات املعدنية إىل ............... و ................ 
4- يوجد يف الفيوم عديد من العوامل السياحية مثل آثار ........... وعني ............. 

ب- ما النتائج المترتبة على كل مما يلي؟

1- وقوع مرص يف اجلزء الشاميل من حوض النيل. 
2- اهلجرة الداخلية يف مرص. 

8 درجات السؤال الرابع:            

أ- ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( امام العبارة الخطأ مع تصويب الخطأ. 

 )  ( 1- هتب رياح اخلامسني عىل مرص يف فصل الربيع.       
 )  ( 2- تقع معظم مساحة مرص يف نطاق املناخ شبه اجلاف.      
 )  ( 3- تعد مرص أكرب الدول العربية إنتاًجا للقمح.       
 )  ( 4- تنخفض أعداد الثروة احليوانية يف مرص.       

ب- اقترح حلواًل للمشكالت التالية: 

1- تلوث البيئة. 
2- البطالة. 
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نموذج ورقة امتحانية
نموذج )4(

أجب عن األسئلة التالية:

8 درجات  السؤال األول:                                             

أ- أمامك خريطة صماء لسيناء

     حدد عليها مدلول األرقام التالية:

بحرية ................. 1
وادي.................. 2
جبل .................. 3
رأس ................. 4

ب- بم تفسر......؟

األمهية االقتصادية للنبات الطبيعية يف مرص؟. 1
ارتفاع الكثافة السكانية يف املدن عن الريف؟. 2

السؤال الثاني:                                             8 درجات

أ- ارتبط بالمشكلة السكانية عدد من المشكالت االجتماعية منها )الفقر - البطالة - 

العشوائيات - األمية(. اختر إحدى هذه المشكالت ثم أجب عما يلي:

ما املشكلة؟. 1
ما أسباب املشكلة؟. 2
يف رأيك ..... ما مقرتحاتك حلل هذه املشكلة؟. 3

ب- ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة الخطأ مع تصويب الخطأ.

1 .)        ( تعد صخور احلجر اجلريى من الصخور األركية القديمة. 
2 .)        ( تتعامد الشمس يف فصل اخلريف عىل مدار الرسطان يف مرص. 
3 .)        ( املقياس اخلطي أفضل مقاييس الرسم. 
4 .)        ( يوجد خام احلديد يف منطقة أم بجمة. 

1

2

3

4
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السؤال الثالث                                       8 درجات

أ- ماذا يحدث إذا .......؟

مل يكن خلريطة مقياس رسم؟. 1
مل يتم شق قناة السويس؟. 2

ب- اكتب المفهوم أو المصطلح الجغرافى لكل مما يلي:

صور يتم التقاطها بواسطة مستشعرات تثبت باألقامر الصناعية من ارتفاعات عالية من سطح األرض وتغطى . 1
مساحات واسعة.                   ).......................( 

كثبان طولية ذات قم حادة وجوانب متعددة وعادة ما متتد مع اجتاه الرياح السائدة.).......................(. 2
عدد السكان بالنسبة للمساحة املأهولة.                ).......................(. 3
تبادل السلع بني الدول وغريها من دول العامل األخرى.              ).......................(. 4

السؤال الرابع                                                8 درجات

أ- ما العالقة بين كل مما يلي:

السياسة احلكومية - املساحة املزروعة.. 1
الصناعة - البيئة.. 2

ب- برهن باألدلة الجغرافية 

اخلريطة أساس علم اجلغرافيا.. 1
وجود أنواع خمتلفة من املحميات الطبيعية يف مرص.. 2
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نموذج ورقة امتحانية
نموذج )5(

أجب عن األسئلة التالية:

8 درجات  السؤال األول:                                             

أ- أمامك خريطة صماء لمصر حدد عليها ما يلي

هضبة مارمريكا.. 1
قناطر إسنا.. 2
مرشوع توشكى.. 3
جبل علبة.. 4

ب- ما النتائج المترتبة على كل مما يلي

شق قناة السويس عام 1869م. 1
انتشار صخور الزمن الثاين يف مساحة بحرية من مرص.. 2

السؤال الثاني

أ- توجد العديد من المحمياة الطبيعية الموجودة في مصر آخر المحميات الطبيعية 

الموجودة في مصر ثم حدد ما يلي:

ما املقصود باملحميات الطبيعية؟. 1
السامت املميزة هلذه املحمية؟. 2
يف رأيك .........؟ ما أهم مقرتحاتك للحفاظ عىل املحميات الطبيعة؟. 3

ب- ما المقصود بكل مما يلي:

الصور اجلوية.. 1
التحاريق.. 2
الكثافة السكانية. . 3
القناطر.. 4
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السؤال الثالث:                                              8 درجات 

أ- ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة الخطأ مع تصويب الخطأ مع 

تصويب الخطأ.

1 .)        ( تستخدم اخلرائط املليونية يف العمليات العسكرية.                
2 .)        ( تستخدم نظم املعلومات اجلغرافيا يف جماالت خمتلفة.                
3 .)        ( املشكلة السكانية يف مرص هي نقص املوارد.                
4 .)        ( تؤثر األوضاع السياسية والعسكرية يف إعادة توزيع السكان.                 

ب- ما العالقة بين كل مما يلي:

املرئيات الفضائية - الظاهرات اجلغرافية.. 1
البطالة - اإلدمان.. 2

السؤال الرابع:

أ- بم تفسر......؟

أمهية نظام حتديد املواقع يف املجال العسكري؟. 1
تأثري التغريات املناخية عىل مصادر الطاقة؟. 2

ب- ما مقترحاتك لكل مما يلي:

لتحقيق التنمية يف جمال الصناعة.. 1
التكامل بني الدول العربية.. 2
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إجابات التدريبات العامة على 
الوحدة األولى

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة:   

11-1علم1اجليومورفولوجيا.

 2-1اجليولوجية.1

3-1فك1الزمام.1

4-1كبري.

السؤال الثاني: فكر واحسب:   

املسافة1بني1القاهرة1واإلسكندرية1عىل1الطبيعة:

مبا1أن111سم1=110٫000٫0001سم 1

إذن111سم11عىل1اخلريطة1=11001كم1عىل1الطبيعة 1

ومن1ثم1تصبح1املسافة1بني121سمx1 1100كم1=12001كم. 1

إذن1املسافة1بني1القاهرة1واإلسكندرية1تبلغ1نحو12001كم. 1

السؤال الثالث: بم تفسر ..؟

1أ-1تقسيم1اجلغرافيا1إىل1جمموعة1من1الفروع1بسبب1اتساع1املعرفة1

اجلغرافية1ووفرة1املعلومات1عن1املكان1وأمهيتها1وتنوعها،1فقد1فكر1

اجلغرافيون1يف1تقسيم1اجلغرافيا1إىل1جمموعة1من1الفروع11بحيث1هيتم1

كل1فرع1منها1مبجال1واجتاه1خاص

1ب-1ال1تصلح1اخلرائط1املليونية1يف1العمليات1العسكرية؛1إلن1

العسكريني1يستخدمون1اخلرائط1الطبوغرافية،1وهى1ذات1هدف1

عام1توضح1املعامل1والظاهرات1الطبيعية1وترسم1مبقياس1رسم1كبري،1

بينام1اخلرائط1املليونية1ال1توضح1تفاصيل1سطح1األرض.1

ج-1أمهية1استخدام1االستشعار1عن1بعد1يف1اجلغرافيا:

-1تكرار1احلصول1عىل1البيانات1بصفة1دورية1وعىل1فرتات1زمنية1

منتظمة1مما1يؤدى1إىل1حتديث1اخلرائط.

-1التغطية1اإلقليمية1الواسعة.

-1القدرة1عىل1معاجلة1وحتسني1البيانات1الرقمية.

-1القدرة1عىل1ختزين1كم1هائل1من1البيانات1الرقمية1وعمل1سجل1

تارخيي.1

-1القدرة1عىل1دمج1البيانات1الرقمية1لالستشعار1من1البعد1مع1أى1

بيانات1رقمية1من1مصادر1أخرى.

-1التكلفة1املنخفضة1للمناطق1الكبرية.

-1إمكانية1الرؤية1املجسمة1لبعض1بيانات1االستشعار1من1البعد1

وإنتاج1مناذج1االرتفاعات1الرقمية.

-1احلصول1عىل1بيانات1ال1ميكن1استشعارها1بالعني1املجردة.

-1ال1يعرتف1االستشعار1من1البعد1باحلدود1السياسية1للدول،11وميكنه1

الوصول1إىل1أماكن1يصعب1الوصول1إليها1بالطرق1التقليدية

د-1لنظم1املعلومات1اجلغرافية1GIS1أمهية1كربى11تتضح1فيام1ييل1:1

-1رسعة1ودقة1إنتاج1ورسم1اخلرائط.1

-1ختفيض1أعداد1العاملة1والتكلفة1املادية1وتوفري1الوقت1واجلهد.1

-1سهولة1تداول1املعلومات1يف1املؤسسات1العلمية1واإلدارية1عىل1

مستوي1حميل1وإقليمي1وعاملي.

السؤال الرابع: برهن باألدلة الجغرافية على 
صحة ما يلي:  

1أ-1أصبحت1اجلغرافيا1اليوم11ترتبط1بكل1جماالت1احلياه1وهلا1دور1

كبري1يف1االرتقاء1باملجتمع1والنهوض1به.1فاجلغرافيا1احلديثة1تعتمد1

عىل1التحليل1وابتكار1وتقديم1أفكار1جديدة1كحلول1للمشكالت،1

وذلك1باتباع1منهج1التفكري1اجلغراىف1القائم1عىل1حتليل1البيانات11

وقراءة1الرسوم1البيانية1واخلرائط1وحتليل1البيانات1املوجودة1هبا1

واملقارنة1بينها1وتفسريها1وربطها1مبسبباهتا1ونتائجه،1ومنها1ظهر11

االجتاه11إىل1اجلانب1التطبيقي؛11وذلك1بتوظيف1املعرفة1اجلغرافية1يف1

خدمة1املجتمع1واملسامهة1يف1حل1املشكالت1التي1يعاين1منها،1وهو1ما1

يعرف1باجلغرافيا1الكمية1واجلغرافيا1التطبيقية1التي1ترتبط1بالتخطيط1

والتنمية11وتقييم1املرشوعات1

ب-تعترب1اخلريطة1أساس1علم1اجلغرافيا1فهي1:

-1لغة1مثل1أى1لغة1أخرى1من1اللغات؛1ألهنا1تتضمن1كميات1هائلة1

من1املعلومات1عن1العامل،1فهي1لغة1خمترصة1وتنقل1معلومات1كثرية1

وبشكل1واضح1أكرث1من1أية1وسيلة1تعليمية1أخرى.

-1تساعد1عىل1حل1الكثري1من1املشكالت1وتفسري1العديد1من1الظواهر1
التي1تبدو1غامضة1.

-1تساعد1عىل1فهم1العديد1من1العالقات1وتوضح1االرتفاعات1

واالنخفاضات،1وتساعدهم1عىل1اكتشاف1املعلومات1من1رموزها1

وربطها1مبعلومات1واقعية.

-1تبني1أوجه1الشبه1واالختالف1املكاين1بني1الظواهر1اجلغرافية1

والعالقات1بينها1.

ج-1استخدام1التقنيات1احلديثة1يف1اجلغرافيا1تتضمن1االستشعار1عن1

بعد،1ونظام1حتديد1املواقع1العاملي1ونظم1املعلومات1اجلغرافية1.
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السؤال الخامس: قارن بين:   

وجه1

املقارنة
صور11األقامر1الصناعيةالصورة1جوية

أداة1

االلتقاط

-1يتم1التقاط1الصور1عن1

طريق1طائرات1جمهزة1

بالكامريات.

-1يتم1التقاط1الصور1

عن1طريق1األقامر1

الصناعية

ارتفاع1

التصوير

-يتم1التصوير1من1

ارتفاعات1تصل1إىل1بضعة1

كيلو1مرتات

-1يتم11التصوير1من1

ارتفاعات1تصل1إىل1

مئات1الكيلو1مرتات

الدقة1
-1أقل1دقة1واكرث1يف1

االخطاء1.

ا1اقل1يف1 -1دقيقة1جدًّ

األخطاء1.
املساحة1

التي1

تغطيها1

-1تغطي1الصورة1الواحدة1

مساحة1صغرية1

-1تغطي1املرئية11الواحدة1

مساحة1كبرية1

السؤال السادس: وضح نوع العالقة:   

1أ-11توجد1عالقة1ارتباط111:1حيث1ميكن1من1خالل1األطلس1اجلغراىف1

ميكن1حتديد1موقع1بعض1الظاهرات1اجلغرافية1الطبيعية1والبرشية1

عىل1اخلريطة.11

ب-1توجد1عالقة1ارتباط1:1إذ1تتطلب1الزيارات1والدراسات1امليدانية1

وجود1خريطة1رضورية1مطابقة1للظاهرات1التي1متثلها1اخلريطة1مع1

نظائرها1عىل1الطبيعة،1حتي1ميكن1اإلفادة1من1اخلريطة1والسري1هبا.11

ج-1توجد1عالقة1إرتباط1:1حيث1توضع1اخلريطة1الطبوغرافية1

معامل1اجلهات1واالماكن1بالتفصيل،1ويتعني1هبا1املهندسني1يف1اختيار1

املناطق1املالمئة1ملد1السكك1احلديدية1وانشاء1الطرق1والكباري،1

وحفر1القنوات1واملصارف1كام1يستعني1هبا1رجال1اجليش1يف1اختيار1

املناطق1التي1تصلح1للدفاع1أو1اهلجوم1واملناطق1التي1تصلح1إلقامة1

املعسكرات1واملطارات1واملستودعات1الذخرية1وغري1ذلك1

د-1توجد1عالقة1ارتباط11:1حيث1إن1مقياس1رسم1اخلريطة1هو1النسبة1

بني1األبعاد1اخلطية1عىل1اخلريطة،1وما1متثله1هذه1األبعاد1عىل1الطبيعة.

هـ1-1توجد1عالقة1ارتباط111:1حيث1ميكن1من1خالل1التقاط1املرئيات1

الفضائية1للظاهرات1اجلغرافية1تتبع1التغريات1يف1الظاهرات1البرشية1

والطبيعية1من1خالل1مقارنة1صور1جوية1التقطت1يف1تواريخ11خمتلفة1

لنفس1املنطقة.

السؤال السابع: ماذا يحدث إذا...؟   

1أ-1إذا1اقترص1دور1اجلغرافيا1عىل1وصف1الظواهر1الطبيعية1والبرشية1

لسطح1األرض1مل1يتسع1جماهلا1ليتضمن1دراسة1احللول1للقضايا1

واملشكالت1البيئية1املعارصة1،ومل1استخدام1األساليب1العلمية1

احلديثة1و1“نظم1املعلومات1اجلغرافية”1و1تقنية1االستشعار1عن1بعد،1

ومل1تطور1أجهزة1وسائل1الدراسات1امليدانية.

ب-1إذا1مل1يكن1للخريطة11مفتاح1لن1يتم1قراءة1اخلريطة1بطريقة1

سليمة1ومعرفة1وفهم1وتفسري1كل1ما1تنقله1اخلريطة1من1معلومات1

.ج-1إذا1مل1يكن1للخريطة11مقياس1رسم1لن1يتم1قياس1املسافات1من1

اخلريطة1حيث1يتم1حتويل1املسافة1املقاسة1من1اخلريطة1باستخدام1

مقياس1الرسم1لتقدير1الطول1احلقيقي1.

د-1إذا1مل1تتم1معرفة1دوائر1العرض1وخطوط1الطول1لن1يتم1معرفة1

االجتهات1وحتديد1املواقع،1وكذلك1معرفة1الزمن1واملناطق1احلرارية1

عىل1سطح1األرض1

1هـ-1إذا1مل1توجد1خرائط1فك1الزمام1يف1مرص1ملا1استطعنا1معرفة1

الكثري1من1التفاصيل1اخلاصة1باألراىض1الزراعية1مثل1تقسيم1األراىض1

الزراعية1إىل1أحواض1وتقسيم1االحواض1إىل1ملكيات1زراعية1ومل1

يستطيع1هبا1كل1مالك1أن1يتعرف1عىل1ملكيته1وعىل1جريانه،1ومل1

تستخدم1يف1الدورة1الزراعية.

السؤال الثامن: ما النتائج المترتبة على ...؟  

1أ-1ترتب1عىل1اتساع1املعرفة1اجلغرافية1وفرة1املعلومات1عن1املكان1

وأمهيتها1وتنوعها1إىل1تقسيم1اجلغرافيا1إىل1جمموعة1من1الفروع،11

بحيث1هيتم1كل1فرع1منها1مبجال1واجتاه1خاص1خاص1وانقسمت1

اجلغرافيا1إيل11قسمني1)اجلغرافيا1الطبيعية-1اجلغرافيا1البرشية(11

ب-1ترتب1عىل1تقسيم1سطح1األرض1إىل1خطوط1طول1معرفة1االجتاه1

والزمن1يف1خمتلف1األماكن1واملدن1رشق1وغرب1الكرة1األرضية1.1

ج-1ترتب1مقياس1الرسم1اخلطي1عىل1اخلريطة1معرفة1طول1املسافة1

مبارشة11بدون1إجراء1عمليات1حسابية1،1وذلك1بقياس1املسافة1بني1أى1

نقطتني1عىل1اخلريطة1،ثم1تطبيق1املسافة1عىل1املقياس1اخلطي1هلذه1

اخلريطة1ملعرفة1املسافة1عىل1الطبيعة.

السؤال التاسع: أكمل الشكل التخطيطي:   

ترتك1اإلجابة1للطالب

السؤال العاشر: أكمل الشكل التخطيطي:   

ترتك1اإلجابة1للطالب
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إجابات التدريبات العامة على 
الوحدة الثانية

السؤال األول: أكمل ما يلي:

1-1برية-1بحرية

2-1البحر1األمحر1-1خليج1العقبة-1شامل1رشق1مرص.

3-1الكتلة1النوبية-1أخدود1البحر1األمحر-1شبه1اجلزيرة1العربية

4-1اجلرانيت1أو1البازلت1أو1النيس1أو1الشست

احلديد-1الذهب-1املنجنيز

اجلرانيت1والرخام

5-1العرص1الرتياىس-1العرص1اجلوراىس-1العرص1الكريتاىس

6-1الرياح-1طينية-1احلجر1اجلريى-1الشواطئ1املرجانية

7-1الرؤوس1األرضية-1واخللجان1والرشوم1واجلروف1الساحلية1

والشواطئ1الرملية

8-1اهليساوالزمالك.

9-1عبارة1عن1جسور1طبيعية1غري1مرتفعة1حتف1مبجرى1النهر1نتجت1

عن1عمليات1ترسيب1للنهر1عىل1جانبني

10-1فرعا1دمياط1ورشيد-1ظهور1السالحف-1الساحل1الدلتاوى1-1

البحريات1الساحلية

11-1اهلضبة1الوسطى1-1اهلضبة1اجلنوبية

12-1رأس1علم1الروم1-1رأس1الضبعة1-1رأس1احلكمة.

13-1جبل1الشايب-1جبل1سانت1كاترين

السؤال الثاني: بم تفسر ...؟

1-1تعد1شبه1جزيرة1سيناء1بوابة1مرص1الرشقية1،1حيث1استقبلت1

اهلجرات1السكانية1من1شبه1اجلزيرة1العربية،1وبالد1الشام1والرافدين1

منذ1القدم،1كام1انطلقت1منها1املؤثرات1احلضارية1والدينية1إىل1بقية1

دول1القارة1األفريقية1خاصة1دول1شامل1القارة1والكثري1من1دوهلا1

جنوب1الصحراء.

2-1ازدادت1أمهية1موقع1مرص1بشكل1كبري1بعد1شق1قناة1السويس1

لألسباب1التالية:

-1زيادة1حركة1التجارة1العاملية.

-1اكتشاف1واستخراج1البرتول1ونقله1من1مناطق1تركيزه1يف1اخلليج1

العرىب1وجنوب1رشق1آسيا1إىل1أوربا1وأمريكا1الشاملية1عرب1قناة1

السويس،1التي1اخترصت1املسافة1بني1الرشق1والغرب1مقارنة1بطريق1

رأس1الرجاء1الصالح.

3-1وجود1خامات1الفوسفات1يف1مناجم1أبو1طرطور1شامل1غرب1

الواحات1اخلارجة1وفيام1بني1سفاجه1والقصري.

النتشار1تكوينات1الكريتاىس1األعىل1بني1منخفضات1الواحات1

البحرية1واخلارجة1والداخلة،1وكذلك1عىل1ساحل1البحر1األمحر1بني1

سفاجه1والقصري،1وهذه1التكوينات1يوجد1هبا1خامات1الفوسفات.

4-1نتيجة1لوجود1مصايد1البرتول1والغاز1الطبيعي1هبا،1وذلك1يف1منطقة1

خليج1السويس1ومنطقة1شامل1الصحراء1الغربية.

5-1ترجع1أمهية1منطقة1املنابع1احلبشية1بالنسبة1ملرص1إىل1أن841٪1من1

مياه1النهر1تأىت1من1روافدة1القادمة1من1هضبة1احلبشة.

6-1نتيجة1ملياه1الرصف1الصحى1ملدينة1اإلسكندرية،1ورصف1املياه1

املتبقية1من1األراىض1الزراعية1مبحافظة1البحرية1يف1البحرية1مما1أدى1إىل1

انكامشها1وأصبحت1أعىل1البحريات1ملوحة1وأكرثها1تلوثًا1به.

السؤال الثالث: ما النتائج المرتبة على ...؟

1-1وقوع1مرص1يف1الشامل1من1حوض1النيل:

-1كان1له1اثر1كبري1يف1اكتشاف1منابع1النيل.

-1وانتقال1املؤثرات1احلضارية1من1دول1حوض1البحر1املتوسط1وشبه1

اجلزيرة1العربية1إىل1وسط1افريقيا1عرب1أراىض1السودان.1

2-1تعرض1الكتلة1العربية1النوبية1للتصدع1نتج1عنه:

-1تكون1أخدود1البحر1األمحر1وجبال1البحر1األمحر،1ووتكون1العديد1

من1الصدوع.

3-1قلة1مقاومة1تكوينات1الباليوسني1للتعرية:

-1ساعد1يف1حفر1منخفضات1الفرافرة1والداخلة1واخلارجة،وكذلك1يف1

حفر1واديي1قنا1والعريش.

نتج1عن1تأثر1مناطق1كثرية1من1مرص1للتصدع1:

-11تكون1الصدوع1املوازية1ملحور1البحر1األمحر1وخليجيه1كأكرب1

بحر1صدعى1يف1العامل.

-1انتشار1الصدوع1يف1جبال1البحر1األمحر1واملثلث1النارى1جنوب1

سيناء.

-1تكون1الصدوع1يف1هضبتى1املعازه1والعبابدة.

-1تكون1الصدوع1يف1األجزاء1الوسطى1واجلنوبية1من1الصحراء1

الغربية.

4-1نتج1عن1التعرية1بفعل1الرياح:

-1حفر1املنخفضات1الصحراوية1بالصحراء1الغربية.

-1تكون1الغطاءات1والكثبان1الرملية1التي1تنترش1فوق1مساحات1

واسعة1من1سطح1الصحراء1الغربية.

السؤال الرابع: 

يقوم1الطالب1بتحديد1الظاهرات1التضاريسية1عيل1اخلريطة1مستعينا1

بالكتاب1املدريس.
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إجابة  التدريبات العامة على 
الوحدة الثالثة

السؤال األول: أكمل العبارات التالية بما يناسبها 
من كلمات أو جمل

أ1-1البحر1املتوسط.

ب1-1مرتفعات1البحر1األمحر1وجنوب1سيناء.

ج1-1املوقع1ومظاهر1السطح.

د1-1املرتفع1-1املنخفض.

هـ1-1161درجه.

و1-1املنيا.

ز1-1الشاملية1الغربية.

ح1-1الشتاء1-1الصيف.

ى1-1271-1301شامال1-1بىن1سويف.

ك1-1التلوث1بغازات1اكاسيد1الكربون.

ل1-1األودية1اجلافة.

م1-1الغربية.

ن1-1االرتفاع.

س1-1النسور1-1احلامم1اجلبىل.

ش1-1الفهد1املرصى1-1السالحف.

ت٪151-1301-1

السؤال الثاني: بم تفسر...؟

أ1-1نتيجة1امتداد1جبال1البحر1األمحر1مبحاذاة1الساحل1من1الشامل1إىل1

اجلنوب.

ب1-1يرجع1سبب1ذلك1إىل1:1بعدها1عن1املؤثرات1البحرية1-1املناخ1

القارى.

جـ1-1ألن1احلرارة1تؤثر1يف1كل1عنارص1املناخ1األخرى1مثل1الضغط1

اجلوى11والرطوبة1النسبية،1وينتج1عن1ذلك1تأثريها1يف1الرياح1

واألمطار.

د1-1نتيجة1لتأثري1البحر1وهبوب1الرياح1الشاملية1والشاملية1الغربية

هـ1-1يرجع1ذلك1إىل1اختالف1املوقع1اجلغراىف1)1القرب1أو1البعد1عن1

املسطحات1املائية(1-1اختالف1املوقع1الفلىك.

و1-1هلبوب1رياح1باردة1قادمة1من1النطاق1الصحراوى1-1وبعدها1عن1

املسطحات1املائية

ز1-1نتيجة1مرور1املنخفضات1اجلوية1عىل1شامل1مرص1يف1فصل1الربيع

ح1-1يرجع1ذلك1إىل1:1اعتدال1درجات1احلرارة

عدم1وجود1انقالبات1جوية1مثل1رياح1اخلامسني1التي1حتدث1يف1فصل1

الربيع.

ط1-1ألهنا1هتب1من1جهات1أقل1حرارة1إىل1جهات1أشد1حرارة1مما1

يسبب1تبخر1بخار1املاء1هبا1وعدم1تكون1السحب1وسقوط1األمطار1

ي1-1ألهنا1حتمل1كميات1هائلة1من1األتربة1والرمال،1وترتفع1خالهلا1

درجات1احلرارة1ولذلك1تؤدى1إىل1آثار1سلبية1عىل1املزروعات1وصحة1

اإلنسان.

ك1-1هلبوب1الرياح1الشاملية1الغربية1بصورة1شبه1متعامدة1عىل1

الساحل

ل1-1ألن1اخلصائص1املناخية1للمرتفعات1ختتلف11عن1األقاليم1األخرى1

املجاورة1هلا1بسبب1االرتفاع.

م1-1بسبب1ارتفاع1السطح.

ن1-1يف1الشتاء1-1تسبب1هبوب1الرياح1الشاملية1الغربية1التي1تسقط1

األمطار1الشتوية.

1يف1الربيع1:1تسبب1يف1هبوب1رياح1اخلامسني.

ص1-1نتيجة1اختالف11املوقع1الفلىك1واجلغراىف1وتنوع1مظاهر1السطح

ع1-1بسبب1انتشار1امللوثات1التي1تؤدى1إىل1ارتفاع1درجة1حرارة1

األرض1

ف1-1نظًرا1الحتامل1تعرضها1خلطر1الغرق1إذا1حدث1ارتفاع1يف1مستوى1

ماء1البحر

س1-1يرجع1ذلك1إىل1قلة1موارد1املياه1-1وانتشار1األسطح1الرملية1

والصخرية

ق1-1ألن1النبات1الطبيعى1يتكيف1مع1قلة1املياه1بواسطة1ختزين1املاء1يف1

أوراقه1مثل1الصبار1أو1ميتد1بجذوره1ليصل1إىل1املياه1الباطنية1

ر1-1القامة1الزراعات1احلقلية1أو1املنشأت1العمرانية،1كام1يف1شامل1

الصحراء1الغربية1وشامل1الدلتا.1

ش1-1لوجود1األلغام1األرضية1يف1مساحات1واسعة1بني1العلمني1

والسلوم

ت1-1يف1الواحات1اعتامًدا1عىل1املياه1اجلوفية1ووجود1اآلبار1والعيون

1يف1األودية1اجلافة1تنمو1النباتات1بعد1جريان1السيول1أو1المتداد1

جذورها1لتصل1للمياه1الباطنية1.

ث1-1حيث1توجد1يف1مرص1العديد1من1الطيور1املتوطنة1واملهاجرة1

وأنواع1عديدة1مثل1الثدييات1)1آكلة1العشب1-1وآكلة1اللحوم(1

واألسامك1املختلفة1

خ1-1حلامية1احلياة1الربية1والنباتية1واحليوانية1والظواهر1اجلغرافية1

النادرة،كذلك11املحافظة1عىل1الرتاث1الثقاىف1لبعض1املناطق1اهلامة
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السؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على ...؟

أ1-1ارتفاع1درجات1احلرارة1عىل1معظم1جهات1مرص1صيًفا1خاصة1

وسط1وجنوب1مرص.1

ب1-1ادى1موقع1مرص1يف1الصحراء1الكربى1إىل1:

انتشار1املناخ1القارى1-1تعرض1ملرص1للمؤثرات1احلارة1خاصة1يف1فصل1

الصيف1والربيع1-1تعرض1اجلهات1الداخلية1ملرص1للمؤثرات1الباردة1

خاصة1يف1فصل1الشتاء.

جـ1-1السامح1للمؤثرات1البحرية1من1التوغل1إىل1الداخل1ووصول1

الرياح1الشاملية1داخل1مرص.

د1-1وفود1أعداد1كبرية1من1السائحني1عىل1مرص1معظم1أيام1العام.

هـ-1فقر1وقلة1النبات1الطبيعى1يف1مرص1وتركزه1يف1مناطق1حمددة

و1-1منو1نباتات1السبخات1خاصة1عىل1سواحل1البحر1األمحر1مثل1نبات1

الغرقد1والشوره

ز1-1املحافظة1عىل1مظاهر1احلياة1الطبيعية1والرتاث1الثقاىف1والظواهر1

اجلغرافية1النادرة.

السؤال الرابع: إلى أى األقاليم المناخية تنتمى 
المدن التالية :

اخلصائص1املناخيةاألقليماملدينة
اعتدال1احلرارة1طول1العام1قلة1املدى1البحر1املتوسطبورسعيد

احلرارى1سقوط1األمطار1الشتوية.

إقليم1وسط1الفيوم

مرص1)مناخ1شبه1

صحراوى(

ارتفاع1احلرارة1صيًفا1وانخفاضها1

شتاًءا

اتساع1املدى1احلرارى

قلة1سقوط1األمطار

إقليم1جنوب1مرص1أسوان1

)مناخ1صحراوى(

ارتفاع1احلرارة1صيًفا1وانخفاضها1

شتاًءا

اتساع1املدى1احلرارى.

ندرة1سقوط1األمطار.

انخفاض1الرطوبة1النسبية1طوال1

العام.

السؤال الخامس: 

1أ1-11مفهوم1املحمية1الطبيعية:

مساحة1األرض1أو1املياه1الساحلية1أو1الداخلية1تتميز1مبا1تضمه1من1

كائنات1حية1ونباتات1أو1حيوانات1أو1أسامك1أو1ظواهر1طبيعية1ذات1

قيمة1ثقافية1أو1علمية1أو1سياحية1أو1مجالية،1ويصدر1بتحديدها1قرار1

من1السيد1رئيس1جملس1الوزراء1بناء1عىل1اقرتاح1جهاز1شئون1البيئة1

مبجلس1الوزراء.

ب1-1أهداف1املحميات1الطبيعية!

محاية1احلياة1الربية1والنباتية1واحليوانية.

محاية1التكوينات1اجليولوجية1واحلفريات1القدمية.

تشجيع1البحث1العلمى1لدراسة1مناطق1املحميات.

نرش1الوعى1البيئى.

تطبيق1القانون1للمحافظة1عىل1املوارد.

ج1-1أنواع1املحميات

حمميات1تراث1طبيعى1-1جيولوجية1-1صحراوية1-1أراض1رطبة1-1

بحرية1واراىض1رطبة1ومعزل1للطيور11حمميات1متعددة1األغراض.

إجابة التدريبات العامة على 
الوحدة الرابعة

السؤال األول: أكمل العبارات بكلمات مناسبة: 

أ-11تنظيم1األرسة،   والتنمية1االقتصادية.

ب-1حل1مشكلة1البطالة1.

ج-1التعدادات1السكانية1واإلحصاءات1احليوية.

د-183٫51مليون،1و1٫71٪1سنويًّا.

هـ-1مدينة161أكتوبر1ومدينة1العارش1من1رمضان.

السؤال الثاني: بم تفسر ....؟

أ-1يرتكز1السكان1يف1مناطق1السهول1بسبب1سهولة1مد1الطرق1وإنشاء1

املدن1وسهولة1الزراعة1وسهولة1إنشاء1املدن.

ب-1القاهرة1حمافظة1جاذبة1للسكان1وذلك1بسبب1أهنا1عاصمة1

الدولة1وترتكز1فيها1اإلدارة1واحلكم1و1اخلدمات1التعليمية1والصحية1

واالجتامعية11باإلضافة1إىل1ارتفاع1مستوى1املعيشة.

ج-1تزداد1نسبة1األمية1بني1سكان11الريف1عن1سكان1املدن1بسبب1

سيادة1حرفة1الزراعة1وغريها1من1احلرف1التي1الحتتاج1تعليم،1خاصة1

مع1انخفاض1مستوى1املعيشة1وقلة1اخلدمات1التعليمية11وجلوء1عدد1

كبري1من1األطفال1للعمل1يف1احلقول.

د-1تركز1السكان1وسط1وجنوب1الدلتا11بسبب1الرتبة1اخلصبة1الصاحلة1

للزراعة،1ويقل1عددهم1يف1األطراف1الشاملية1األطراف1الرشقية1

والغربية1بسبب1فقر1الرتبة.

هـ-1حيدث1النمو1السكاىن1نتيجة1الزيادة1الطبيعية،11وهى1نتيجة1

ارتفاع1معدالت1املواليد1وانخفاض1معدالت1املواليد1أوالزيادة1غري1

الطبيعية1املتمثلة1يف11اهلجرة.
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السؤال الثالث: برهن على صحة العبارات التالية:

أ-1املشكلة1السكانية1يف1مرص1هي1عدم1التوازن1بني1عدد1السكان1

واملوارد1واخلدمات1املتاحة:

معدالت1التنمية1يف1مرص11ال1تتامىش1مع1معدالت1الزيادة1السكانية1

فهناك1انخفاض1يف1معدالت1النمو1االقتصادى1باالضافة1لعدم1كفاية1

االستثامرات1املحلية1لتنمية1املوارد1االقتصادية1وزيادة1االنتاج1

ملواجهة1االعداد1املتزايدة1من1السكان1والدليل1عىل1ذلك1أن1هناك1

كثري1من1الدول1ترتفع1فيها1الكثافة1السكانية1ولكنها1ال1تعاىن1من1

مشكلة1سكانية1ألهنا1حققت1توازنًا1بني1السكان1واملوارد

ب-1موقع1اإلقليم1بالنسبة1خلطوط1املواصالت1العاملية1واملحلية1يلعب1

دور1كبري1يف1توزيع1السكان:

تلعب1املواصالت1دورا1ًهاما1ًيف1توزيع1السكان1والدليل1عىل1ذلك1

أن1منطقة1قناة1السويس1التي1مل1يكن1فيها1عمران1ملحوظ1قبل1حفر1

قناة1السويس،1فلم1تلبث1املنطقة1أن1اجتذبت1إليها1السكان1بأعداد1

كبرية.1وظهرت1مدن11مل1تكن1موجودة1قبل1حفر1القناة1مثل1بور1

سعيد11و1االسامعلية1و1القنطرة1استفادت11من1قناة1السويس1كأهم1

ممر1مالحى.

السؤال الرابع: ما العالقة بين ...؟

أ-1ما1العالقة1بني1البطالة1واالدمان:1

-1هناك1عالقة1طردية1بني1البطالة1واالدمان1حيث1إن1زيادة1معدالت1

البطالة1يرتبط1هبا1زيادة1يف1عدد1املتعاطني؛1وذلك1بسبب1أوقات1

الفراغ1لدى1الشباب1وعدم1وجود1فرص1عمل1فيدفعهم1اليأس1إىل1

اللجوء1لتعاطى1املخدرات.1

ب-1الفقر1و1انتشار11العنف1و1اجلرمية1:

-1هناك1عالقة1قوية1بني1الفقر1و1انتشار11العنف1و1اجلرمية1حيث1

يساهم1انتشار1الفقر1يف1انتشار11العنف1و1ارتفاع1معدالت1اجلرمية1

بكافة1أشكاهلا.

ج-1املناخ1وتوزيع1السكان:

-1هناك1عالقة1واضحة1بني1املناخ1وتوزيع1السكان؛1حيث1يؤثر1املناخ1

خاصة1احلرارة1وكمية1املطر1يف1توزيع1السكان1يف1مرص1حيث1يرتكز1

السكان1يف1املناطق1املعتدلة11ويقل1السكان1يف1املناطق1الصحراوية1

بسبب1ارتفاع1درجة1احلرارة1وندرة1األمطار1وما1يرتتب1عىل1ذلك1من1

صعوبة1قيام1األنشطة1البرشية1املختلفة11

السؤال الخامس: استخرج الكلمة التي التنتمى 
إلى المجموعة، ثم اكتب اسم المجموعة: 

الكلمة1التي1التنتمى1إىل1
املجموعة

اسم1املجموعة

حمافظات1حذب1سكاىن1أ-1حمافظة1املنوفية

أسباب11النمو1السكاىنب-1الرتكيب1النوعى

ج-1طرق1النقل1واملواصالت
العوامل1الطبيعية1املؤثرة1

يف1توزيع1السكان1

مشكالت1اجتامعيةد-1نقص1الغذاء

السؤال السادس: اكتب المفهوم أو المصطلح 
الجغرافى  الذى  تشير إليه العبارات التالية:

أ-1العشوائيات.1

ب-1البطالة.1

ج-1التعداد1السكاىن.1

د-1الزيادة1الطبيعية.1

هـ-1الكثافة1السكانية.1

و-1اهلرم1السكاىن.1

إجابات التدريبات العامة على 
الوحدة الخامسة

السؤال األول: أكمل ما يلي:

أ٪13٫5-1.

ب-1األرز.

ج-12211حقل.

د-1الثامنة.

هـ1-1املتوسط،1األمحر،1السويس.

و-1السوق-1رأس1املال.

ز-1الفوسفات1-1الغاز1الطبيعى.

ح-1الربيع1-1اخلريف.

ط-1ميدوم1وعني1السليني.

م-1السويس.

ن1-1اإلسكندرية.
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السؤال الثاني: ضع عالمة )✔( أمام العبارة 
الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة الخاطئة

ز1-✔ 1 1 1 أ1-1✔1

ح-✗ 1 1 1 ب-✗1

ط-✔ 1 1 1 حـ-✗1

ك-✗ 1 1 1 د-✗1

م-✗ 1 1 1 هـ-✗1

و-✔

السؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين 
القوسين

و-1البيئية 1 أ1-1سفاجة1-1القصري1

ر-33441كم 1 1 ب-1الفوسفات1

ح-1السويس 1 1 حـ-1هنر1النيل1

د-1القطن

هـ-1الغزل1والنسيج

السؤال الرابع: بم تفسر...؟

أ1-1أمهية1قناة1السويس1كطريق1مالحى

-1تعربها1السفن1وناقالت1النفط1من1دول1العامل,1وتتميز1كطريق1

مالحى1باستقامتها1يف1معظم1امتدادها.

ب-1األمهية1السياحية1لشبه1جزيرة1سيناء.

ترجع1امهيتها1السياحية1إىل1أهنا1تتميز1مبقومات1طبيعية1شديدة1التنوع1

ما1بني1بيئة1ساحلية1وجبلية1وصحراوية،1وتوجد1هبا1العديد1من1اآلثار1

القدمية1اهلامة.

ج-1أسباب1عجز1امليزان1التجارى1ملرص:

يرجع1إىل1زيادة1قيمة1الواردات1املرصية1عن1قيمة1صادراهتا،1حيث1

يقدر1ما1تستورده1مرص1من1اخلارج1بنحو1651مليار1دوالر1بينام1ال1

يصدر1بأكرث1من1221مليار1دوالر.

د-1عدم1استغالل1مناجم1احلديد1بجبال1البحر1األمحر1يرجع1ذلك1

لبعدها1ووعرة1التضاريس1وتباعد1املناجم.1

هـ-1انخفاض1أعداد1الرثوة1احليوانية1يف1مرص1يرجع11إىل:

1-1نقص1املساحات1املزروعة1باالعالف.

2-1استخدام1املزارعني1للحيوانات1يف1احلقل1مما1يؤدى1إىل1إجهادها1

وضعفها.

3-1زيادة1عدد1السكان1.

4-1انتشار1االمراض1التي1تفتك1بالرثوة1احليوانية.

5-1قلة1اإلمكانات1البيطرية1.

6-1ارتفاع1أسعار1األعالف1املصنعة.

السؤال الخامس:

1جييب1الطالب1عىل1هذا1السؤال1مؤيًدا1رأيه1باألدلة1اجلغرافية.

السؤال السادس:

1يقوم1الطالب1بتحديد1مواقع1احلقول1عىل1اخلريطة1مستعيًنا1بالكتاب1

املدرىس.
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إجابات نموذج الورقة االمتحانية )1(

السؤال األول                             8 درجات
أ1-            )4 درجات درجة واحدة لكل مفردة(

1-1هضبة1مارماريكا.
2-1جبل1الشايب.
3-1وادى1العالقى.
4-1فرع1رشيد.

ب-    4 درجات لكل مفردة درجتين
 1-1يستخدم1نظام1حتديد1املواقع1العاملى1يف1املالحة1البحرية،1

حيث1ميكن1عن1طريقه1حتديد1مسارات1الطريان1ومواقع1
املطارات،1كام1يساعد1رشكات1الطريان1يف1توفري1النفقات1من1
خالل1حتديد1أقرص1الطرق1اجلوية1ملطارات1الوصول1كام1

يساعد1يف1التصوير1اجلوى1والرش1اجلوى1للمبيدات1يف1األراىض1
الزراعية.

2-1قلة1عدد1السكان1يف1حمافظات1احلدود1بسبب:1
قلة1فرص1العمل1-11وانخفاض1االجور1-1وتدهور1مستوى1
اخلدمات1االجتامعية1والصحية1والتعليمية1-1وقلة1الوحدات1

السكنية.

8 درجات السؤال الثاني   
)4 درجات لكل مفردة درجة(  أ-    

1-1تسقط1األمطار1يف1االعتدالني1يف1منطقة1جبال1البحر1األمحر1
وسيناء،1وعادة1ما1تكون1األمطار1غزيرة،1وتؤدى1إىل1جريان1
املياه1يف1األودية1اجلافة1بالصحراء1الرشقية1وسيناء،1وميكن1
االستفادة1منها1يف1إنشاء1السدود1عىل1جمارى1األودية1لتخزين1

املياه.
2-1تتجمع1مياه1األمطار1يف1األودية،1وتتدفق1يف1شكل1سيول1

لعدة1أيام،1تسبب1الكثري1من1اآلثار1التدمريية1للمنازل1واألراىض1
واملنشآت1البرشية.

3-1للطالب1حرية1التعبري1عن1رأيه1مبنطقية.

ب-  )4 درجات درجة واحدة لكل مفردة(
1-1املرئيات1الفضائية:1هي1صور1يتم1التقاطها1بواسطة1

مستشعرات1تثبت1باألقامر1الصناعية1من1ارتفاعات1عالية1من1
سطح1األرض1وتغطى1مساحات1واسعة.

2-1املناطق1العشوائية:1جتمعات1عمرانية1يف1املدن1الكربى1
وحوهلا1غري1خمططة1عمرانًيّا1وتفتقر1إىل1اخلدمات1الصحية1واملياه1
النقية1والرصف1الصحى1والطرق1والسكن1الصحى1وقد1انشأت1

يف1غياب1القانون

3-1البوغاز:1فتحة1تصل1البحر1بالبحرية1الساحيلية1وتعمل1عىل1
تبادل1املياه1بينها1إضافة1إىل1تبادل1األحياء1املائية،1وهى1طبيعية1
تنتج1عن1نحت1االمواج1أو1من1صنع1االنسان1للحفاظ1عىل1

استقرار1املياه1بالبحريات.
4-1الرتع:1قنوات1مائية1اصطناعية1تشق1األراىض1الزراعية1
لنقل1مياه1النهر1للحقول1وتأخذ1شكاًل1شجريًّا1متشابكا1بحيث1

تنقل1املياه1من1القنوات1الرئيسية1إىل1الفرعية.

8 درجات السؤال الثالث  

أ- ) 4 درجات لكل مفردة درجة وافدة(
1 1 1 1-1جيومورفولوجيا.1

2-1املدى1احلرارى.
3-1األرز.

4-1بور1سعيد.
ب-411111111111111111111 درجات لكل مفردة درجتين
1-1مرص1بلد1سياحى1من1الطراز1األول1حيث1يتوفر1هبا1املقومات1

الطبيعية1والبرشية1الالزمة1للسياحة1مثل:1املوقع1اجلغراىف1
املتميز،1املناخ،1السواحل1املرصية،1هنر1النيل،1اآلثار1اخلالدة،1

العامل1التارخيى،1النقل1واملواصالت،1االيدى1العاملة.
2-1تكوينات1الزمن1الثاين1أكرب1التكوينات1اجليولوجية1

مساحة1حيث1يشغل421٪1من1مجلة1مساحة1األراىض1املرصية،1
وتتوزع1يف1ثالثة1عصور1هي:1الرتياس1واجلوراس1والكريتاس1

ويتوزع1يف1املناطق1التالية:
-1يف1اجلزء1اجلنوىب1من1الصحراء1الغربية1والصحراء1الرشقية1
حيث1هضبتي1اجللف1الكبري1والعبابدة،1كام1يظهر1يف1سيناء1يف1

هضبتى1العجمة1والتيه1وجبل1املغارة.
-1ويظهر1يف1أجزاء1من1منخفىض1الواحات1البحرية1

والفرافرة.

8  درجات السؤال الرابع   
أ-           ) 4 درجات درجة واحدة لكل مفردة( 
1-1)✗(1تستخدم1اخلرائط1الطبوغرافية1يف1العمليات1العسكرية

)✓(1-2
3-1)✗(1تتميز1هضبة1املعازة1بتقطعها1بفعل1االودية1اجلافة1مثل1

وادى1االسيوطى.1

)✓(1-4

ب- )4 درجات درجتين لكل مفردة(
للطالب1حرية1اقرتاح1االقرتاحات1املناسبة1بشكل1منطقي.
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إجابات نموذج الورقة االمتحانية )2(

السؤال األول                             8 درجات
أ-11111)4 درجات درجة واحدة لكل مفردة(

1-1اجتاه1الشامل.
2-1مقياس1الرسم.
3-1مفتاح1اخلريطة.
4-1عنوان1اخلريطة.

ب-    4 درجات لكل مفردة درجتين
1-1توجد1عالقة1ارتباط1حيث1أن1مقياس1الرسم1هو1النسبة1بني1
االبعاد1اخلطية1عىل1اخلريطة،1وما1متثله1هذه1األبعاد1عىل1الطبيعة1
فبإستخدام1مقياس1الرسم1يتم1حساب1املسافات1عىل1الطبيعة.1
2-1هناك1عالقة1ارتباط1حيث1يؤثر1املناخ1خاصة1احلرارة1
واملطريف1توزيع1السكان1يف1مرص1حيث1يرتكز1السكان1يف1

املناطق1املعتدلة1ويقل1السكان1يف1املناطق1الصحراوية1بسبب1
ارتفاع1درجات1احلرارة1وندرة1األمطار1مما1يرتتب1عىل1ذلك1

صعوبة1األنشطة1البرشية1املختلفة.1
8 درجات السؤال الثاني   

)4 درجات لكل مفردة درجة( أ-    
)✓(11-1   
)✓(1-2

3-1)✗(1حممية1رأس1حممد1وجزيرىت1تريان1وصنافري1أول1حممية1
طبيعية1يف1مرص.1

)✓(1-4
ب-    

1-1العوامل1التي1تؤثر1يف1التجارة1اخلارجية1يف1مرص1هي:1
-1النمو1الرسيع1يف1عدد1السكان1مما1يضطر1الدولة1إىل1استرياد1

منتجات1عديدة1من1اخلارج1لسد1حاجة1السكان.1
-1وجود1منتجات1الميكن1زراعتها1يف1مرص1بسبب1عدم1مالمئة1

الظروف1املناخية.1
-1العوامل1السياسية1وتتمثل1يف1تغري1قوانني1االسترياد1

والتصدير1وعالقة1مرص1مع1الدول1االخرى.1
2-1مستقبل1التجارة1اخلارجية1يف1مرص.1امليزان1التجارى1للبالد1

يف1الوقت1احلارض1ليس1يف1صالح1مرص1بسبب:1
-1تزايد1قيمة1الواردات1نتيجة1لزيادة1عدد1السكان1وزيادة1

متطلباهتم1مع1السلع1املتنوعة.1
-1يقدر1عدد1االنواع1املستوردة1بنحو1181الف1نوع1وتقدر1

بنحو141مليارات1جنية1بينام1تنخفض1قيمة1الصادرات1وانواعها.1
-1ولكن1من1املتوقع1مستقباًل1زيادة1التبادل1التجاري1مع1الدول1
العربية1واالفريقية1بعقد1العديد1من1االتفاقات1مع1الدول.1

-1التوسع1الصناعي1يف1مرص1مما1يتوقع1معه1زيادة1حركة1التجارة1

اخلارجية.1

3-1للطالب1حرية1التعبري1عن1رآية1بصورة1منطقية.1
8 درجات  السؤال الثالث    

أ-           ) 4 درجات درجة واحدة لكل مفردة( 
1-1التعرية.1

2-1معدالت1الزيادة1الطبيعية.1
3-املناخ1القاري.1
4-1القناطر.1

ب-                             ) 4 درجات(  
1-1للطالب1حرية1التعبري1عن1راية1بأسلوب1منطقي1وتوقع1

االجابة1الصحيحة.1
8 درجات السؤال الرابع    

أ-           ) 4 درجات درجة واحدة لكل مفردة( 
1 1-1البحر1األمحر1-1جنوب1سيناء11

2-1املنيا1-1الواحات1اخلارجة1-1الواحات1الداخلة
3-1املوقع1اجلغراىف1-1املناخ1-1السواحل1-1هنر1النيل1-1البيئة1

الطبيعية1-1اآلثار.
4-1مشكالت1البطالة1-1الفقر1-1االدمان.1

ب-                             ) 4 درجات(  

الصحراء الرشقيةالصحراء الغربيةوجه املقارنة 

املوقع 

املساحة 

أهم 
اآلشكال 

التضاريسية

متتد من البحر املتوسط 
شاماًل حتى حدود السياسية 

مع السودان جنوًبا ومن 
وادي النيل رشًقا حتى خط 
احلدود مع ليبيا يف الغرب. 

681 ألف كم2 اي نحو 
68٪ مساحه مرص

- املنخفضات الصحراوية 
منها منخفضات القطارة 

والفرافرة والداخلة 
واخلارجة وغريها. 

- األشكال الرملية والغرود 
مثل غرد أبو املحاريق. 

- هضاب الصحراء الغربية 
مثل هضبة مارمايكا 

واهلضبة الوسطى واهلضبة 
اجلنوبية. 

متتد من وادي الطمبالت 
يف الشامل حتى احلدود 

السياسية مع السودان يف 
اجلنوب وساحل البحر 
األمحر رشًقا حتى وادي 

النيل غرًبا. 

223 ألف كم2 نحو 
22٫3 ٪ من مساحة 

مرص. 

- خط الساحل والرؤوس 
األرضية واخللجان 
البحرية والشعاب 
املرجانية واجلزر. 

- جبال البحر األمحر 
من أعىل القمم اخلليجية 

جبل الشايب يف الصحراء 
الرشقية. 

- اهلضاب مثل هضبة 
املعازه اجلريية شامل قنا 

وهضبة العبابده. 
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إجابات نموذج الورقة االمتحانية )3(

السؤال األول                             8 درجات
أ-     )4 درجات درجة واحدة لكل مفردة(

االجابة1مرتوكة1للطالب.

ب-    4 درجات لكل مفردة درجتين
1-1تتمتع1شبه1جزيرة1سيناء1بأمهية1اسرتاتيجية،1حيث1إهنا1
بوابة1مرص1الرشقية،1كام1تتمتع1بأمهية1اقتصادية1بسبب1وجود1

املناطق1السياحية1املتعددة1فيها1مثل1الشواطئ1والشعاب1
املرجانية1ومناطق1صحراوية1وجبلية1رائعة،1ويوجد1هبا1العديد1
من1اآلثار1القدمية1مثل1دير1سانت1كاترين1وقلعة1صالح1الدين1

وغريها،1هذا1باالضافة1لتنوع1الرثوات1املعدنية.1
2-1املشكلة1السكانية1نتجت1عن1عدم1التوازن1بني1عدد1
السكان1واملوارد1املتاحة؛1اي1أن1معدالت1التنمية1ال1تتامىش1

مع1معدالت1الزيادة1السكانية1وبصورة1أخرى1تعاين1مرص1من1
زيادة1عدد1السكان1مع1انخفاض1معدالت1النمو1اإلقتصادي1
وعدم1كفاية1االستثامرات1املحلية1لتنمية1املوارد1االقتصادية،1
وزيادة1االنتاج1ملواجهة1األعداد1املتزايده1من1السكان.1

8 درجات السؤال الثاني    
أ-                             ) 4 درجات(  

1-1االستشعار1عن1بعد1هو1فن1وعلم1القياس1أو1احلصول1
عىل1املعلومات1عن1سطح1األرض1بواسطة1جهاز1تصوير1
ومستشعراتsensors(1(1ال1تالمس1سطح1األرض1وينقسم1
االستشعار1عن1بعد1إىل1كل1من1التصوير1اجلوي1والتصوير1

الفضايئ.1
2-1تزايدت1أمهية1االستشعار1عن1بعد1يف1املجال1العسكري1
وتوجد1أقامر1صناعية1لالغراض1العسكرية،1ويساعد1ذلك1
يف1تنفيذ1كثري1من1املهام1مثل:1التجسس1واالستطالع1واإلنذار1

املبكر1ورصد1وتوجيه1الصواريخ.1
3-1للطالب1حرية1التعبري1عن1رأيه.

ب-                    ) 4 درجات لكل مفردة درجة(  
1-1اجلغرافيا1التطبيقية1:1تعين1توظيف1املعرفة1اجلغرافية1يف1
خدمة1املجتمع1واملسامهة1يف1حل1املشكالت1التي1يعاين1منها.1
2-1الغرود1:1هي1كثبان1طوليه1ضيقة1ذات1قمة1حادة1وجوانب1

منحدرة1وعادة1ما1متتد1مع1اجتاه1الرياح1السائدة.1
3-1القناطر:1هي1بوابات1تنشأ1يف1جمرى1النهر1وتعمل1عىل1رفع1

املياه1أمامها1لتصب1يف1ترع1الدرجة1األوىل.1
4-1املحميات1الطبيعية1:1مساحة1من1األرض1أو1املياه1الساحلية1
أو1الداخلية1تتميز1مبا1تتضمنه1من1كائنات1حيه1نباتات،1أو1
حيوانات1أو1أسامك1أو1ظواهر1طبيعية1ذات1قيمة1ثقافية،1أو1

علمية1أو1سياحية1أو1مجالية،1ويصدر1بتحديدها1قرار1من1السيد1
رئيس1الوزراء.1

8 درجات السؤال الثالث:    
أ-     )4 درجات درجة واحدة لكل مفردة(

1-1املوقع1اجلغراىف1-1املوقع1الفليك1-1مظاهر1السطح.
2-1السادس1من1أكتوبر1-1العارش1من1رمضان.
3-1معادن1)فلزية1والفلزية(1وأحجار1وأمالح.

4-1آثار1ميدوم1وعني1السيلني1

ب-    4 درجات لكل مفردة درجتين  
1-1كان1لوقوع1مرص1يف1الشامل1من1حوض1النيل1اآلثر1األكرب1
يف1اكتشاف1منابع1النيل1وانتقال1املؤثرات1احلضارية1من1دول1
البحر1املتوسط1وشبة1اجلزيرة1العربية1إىل1وسط1أفريقيا1عرب1

أرايض1السودان.1

2-1ترتب1عىل1اهلجرة1الداخلية1ما1ييل:1
-1ارتفاع1معدل1النمو1السكاين.

-1وارتفاع1نسبة1الذكور1إىل1اإلناث1باملحافظات1املستقبلة1
للهجرة.1

-1ظهور1العديد1من1املشكالت1يف1املدن1مثل:1االزدحام،1
والعشوائيات.

-1وفرة1األيدي1العاملة1باملحافظات1اجلاذبة1ونقص1العاملة1
خاصة1الزراعية1يف1املحافظات1الطاردة.1

8 درجات  السؤال الرابع   
أ-     )4 درجات درجة واحدة لكل مفردة(

)✓(11-1
)✓(1-2

3-1)✗(1تعد1مرص1أكرب1الدول1العربية1إنتاًجا1لألرز.
)✓(1-4

ب-    4 درجات لكل مفردة درجتين  
للطالب1حرية1اقرتاح1احللول1املناسبة1من1وجهه1نظره.
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إجابات نموذج الورقة االمتحانية )4(

السؤال األول                             8 درجات
أ-     )4 درجات درجة واحدة لكل مفردة(

11 بحرية1الربدويل..
21 وادي1العريش..
31 جبل1سانت1كاترين..
41 رأس1حممد..

ب-     )4 درجات درجتان لكل مفردة(
1-1األمهية1االقتصادية1للنبات1الطبيعى1يف1مرص:1رغم1قلة11
النبات1الطبيعي1يف1الصحارى1املرصية1إال1أنه1متعدد1األنواع1
ويعتمد1عىل1الكثري1منه1يف1عمليات1الرعى1يف1شامل1سيناء1
والساحل1الشامىل1كام1توجد1نباتات1ذات1قيمة1عالجية1مثل1
نبات1الشيح1واحلرجل1واحللفا1وغريها،1كام1أهنا1تعترب1غذاء1
للعديد1من1احليوانات1الربية،1باإلضافة1إىل1أن1بعض1املناطق1
الطبيعية1مزارت1سياحية,1نظًرا1لBن1النباتات1املوجودة1هبا1من1
النباتات1النادرة،1وقد1اقيمت1العديد1من1املحميات1الطبيعية1
للحفاظ1عليها1من1التدهور1مثل1حممية1رأس1حممد1وحممية1
الزرانيق1وحممية1جبل1علبة،1وذلك1حلامية1احلياة1النباتية1

واحليوانية1والطيور.
2-1ارتفاع1الكثافة1السكانية1للمدن1عن1الريف1بسبب:1

-1توفر1فرص1العمل.1
-H1رتفاع1األجور.

-1ارتفاع1مستوى1املعيشة.
-1توفر1اخلدمات1الصحية1واإلجتامعية1والتعليمية.

-1تركز1اإلدارة1واحلكم1واملنشأت1الرتفيهية1والثقافية1يف1املدن.
السؤال الثاني:                              8 درجات

أ-                             ) 4 درجات(
للطالب1حريةH1ختيار1املشكلة11وحتديد1األسباب1واملقرتحات1

بصورة1منطقية1والتعبري1عن1رBيه1بحرية.
ب-     )4 درجات درجة واحدة لكل مفردة(
1-1)×(1تعد1صخور1اجلرانيت1والنيس1والشست1من1الصخور1

االركية1القدمية.
2-1)×(1تتعامد1الشمس1يف1فصل1الصيف1عىل1مدار1الرسطان1يف1

مرص.
)√(1-3

4-1)×(1يوجد1خام1احلديد1يف1الواحات1البحرية1مناجم1
اجلديدة1وغوراىب.

السؤال الثالث                              8 درجات
أ-    4 درجات لكل مفردة درجتين

1-1إذا1مل1يكن1للخريطة1مفتاح1لن1يتم1قياس1املسافات1من1

اخلريطة1حيث1يتم1حتويل1املسافة1من1اخلريطة1بHستخدام1
مقياس1الرسم1لتقدير1الطول1احلقيقى.

2-1إذا1مل1يتم1شق1قناة1السويس1لفقدت1مرص1كثري1من1أمهيتها1
اجلغرافية1واإلقتصادية1حيث1إن1حركة1التجارة1كانت1ستنتقل1

عرب1طريق1رأس1الرجاء1الصالح1دون1مرص.
ب-   )4 درجات درجة واحدة لكل مفردة(

1-1املرئيات1الفضائية.1
2-1الغرود.

3-1الكثافة1السكانية1الصافية.
4-1جتارة1خارجية.

السؤال الرابع                              8 درجات
أ-    4 درجات لكل مفردة درجتين 

1-1توجد1عالقة1واضحة1بني1السياسة1احلكومية1واملساحة1
املزروعة1حيث1أن1السياسة1احلكومية1حتدد1املساحات1املطلوب1
زراعتها1باملحاصيل1اإلسرتاتيجية1اهلامة1حيث1تبلغ1األراىض1
الزراعية1يف1مرص1عام120111نحو18٫61مليون1فدان1وتتوزع1
هذ1املساحات1يف1أراىض1الوادى1والدلتا1ومنخفض1الفيوم1وىف1

الواحات1بالصحراء1الغربية1والساحل1الشامىل.
2-1توجد1عالقة1بني1الصناعة1والبيئة1حيث:

-1تؤثر1البيئة1عىل1بعض1الصناعات.
-1كام1تتأثر1البيئة1بالعديد1من1الصناعات1مثل1الصناعات1التي1

تلوث1اجلو1بالغبار1املنبعث1منها1كصناعة1األسمنت.
-1تلوث1بعض1الصناعات1مياه1هنر1النيل1والرتع1ميياه1الرصف1
الصناعى1وما1يرتتب1عليها1من1تلوث1للرتبة1واملحاصيل1وجلب1

األمراض.
-1باالضافة1ااىل1اقتطاع1مساحات1واسعة1من1األراىض1

الزراعية1إلقامة1املصانع1واملنشأت1الصناعية.

ب-    4 درجات لكل مفردة درجتين 
1-1تعترب1اخلريطة1أساس1علم1اجلغرافيا1فهى:

-1لغة1مثل1أى1لغة1أخرى1من1اللغات؛1ألهنا1تتضمن1كميات1
هائلة1من1املعلومات1عن1العامل1فهى1لغة1خمترصة،1وتنقل1

معلومات1كثرية1وبشكل1واضح1أكرث1من1أيه1وسيلة1تعليمية1
أخرى.

-1مصدر1مهم1للحصول1عىل1املعلومات.
-1تساعد1يف1حل1الكثري1من1املشكالت1وتفسري1العديد1من1

الظواهر1الغامضة.
-1تساعد1يف1فهم1العديد1من1العالقات1وتوضح1اإلرتفاعات1

واالنخفاضات.
-1تساعد1عىل1اكتشاف1املعوقات1من1رموزها1وربطها1

مبعلومات1واقعية.
-1تبني1أوجة1الشبه1واألختالف1املكاىن1بني1الظواهر1اجلغرافية1

والعالقات1بينها.
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السؤال األول                             8 درجات
أ-     )4 درجات درجة واحدة لكل مفردة(

1-1االجابة1مرتوكة1للطالب.

ب-    )4 درجات لكل مفردة درجتين(
1-1ترتب1عىل1شق1قناة1السويس1عام18691م1ازدياد1أمهية1

مرص1اجلغرافية1واإلقتصادية،1وحتولت1طرق1التجارة1من1طريق1
رأس1الرجاء1الصالح1إىل1قناة1السويس.

2-1ترتب1عىل1انتشار1صخور1الزمن1الثاين1يف1مرص1إىل1وجود1
خزانات1املياة1اجلوفية1يف1مرص،1كام1حتتوى1عىل1خامات1احلديد1

التي1تستخرج1من1مناجم1الواحات1البحرية،1كام1توجد1
خامات1الفوسفات1التي1تستغل1من1مناجم1أبو1طرطور1شامل1
غرب1الواحات1اخلارجة،1وكذلك1فيام1بني1سفاجا1والقصري1عىل1
ساحل1البحر1األمحر.1وتوجد1رواسب1الفحم1يف1جبل1املغارة

السؤال الثاني:                              8 درجات
)4 درجات( أ-    

1-1املحميات1الطبيعية1هي1مساحة1من1األرض1أو1املياه1
الساحلية1أو1الداخلية1تتميز1مبا1تتضمنه1من1كائنات1حية1نباتات1
أو1حيوانات1أو1أسامك1أو1ظواهر1طبيعية1ذات1قيمة1ثقافية1أو1
علمية1أو1سياحية1أو1مجالية،1ويصدر1بتحديدها1قرار1من1السيد1
رئيس1الوزراء1بناء1عىل1اقرتاح1من1جهاز1شئون1البيئة1مبجلس1

الوزراء.
2-1و3-1للطالب1حرية1اختيار1املحمية1واقرتاح1الوسائل1

املناسبة1للحفاظ1عليها.
ب-     )4 درجات درجة واحدة لكل مفردة(

االجابة1مرتوكة1للطالب.
السؤال الثالث                              8 درجات

أ-     )4 درجات درجة واحدة لكل مفردة(
1-1)×(1تستخدم1اخلرائط1الطبوغرافية1يف1العمليات1

العسكرية.
)√(1-2

3-1)×(1املشكلة1السكانية1هي1عدم1التوازن1بني1السكان1
واملوارد1املتاحة.

)√(1-4
ب-     )4 درجات درجتين لكل مفردة(
1-1توجد1عالقة1ارتباط1حيث1ميكن1من1خالل1التقاط1
املرئيات1الفضائية1للظاهرات1اجلغرافية1وتتبع1التغريات1يف1
الظاهرات1البرشية1والطبيعية1من1خالل1مقارنة1املرئيات1

الفضائية1يف1تواريخ1خمتلفة1لنفس1املنطقة.
2-1توجد1عالقة1بني1البطالة1واإلدمان1بسبب1تعدد1أنواع1

املخدرات1وطرق1جلبها1من1اخلارج1أو1زراعتها1أو1تصنيعها1
بالداخل،1وتدل1الدراسات1أن1معظم1املتعاطني1واملتاجرين1

باملخدرات1من1العاطلني،كام1أن1معظم1املتعاطني1من1الشباب،1
ويرتبط1باألدمان1العديد1من1اجلرائم،1مما1ميثل1مشكلة1حقيقة1

البد1من1مواجهتها.
السؤال الرابع                              8 درجات

أ-    )4 درجات لكل مفردة درجتين(
1-1يستخدم1نظام1حتديد1املواقع1يف1املجال1العسكري1يف1
توجية1الصواريخ،1وحتديد1األهداف1وحتديد1املواقع1وغريها1
ولذلك1ميثل1عنرص1رئيس1يف1الطائرات1احلربية1والغواصات1
والسفن1احلربية1والدبابات1والعربات1العسكرية1واملنشأة

2-1تأثري1التغريات1املناخية1عىل1مصادر1الطاقة:
-1زيادة1درجات1احلرارة1يؤدى1إىل1زيادة1الضغط1عىل1مصادر1
الطاقة1يف1تشغيل1أجهزة1التربيد1يف1املنازل1واملؤسسات1الصناعية1

واإلنتاجية.
-1نقص1مصادر1املياه1مما1يؤدى1إىل1نقص1كمية1الطاقة1املولدة1

من1السد1العاىل.
-1زيادة1األتربة1مما1يؤدى1إىل1نقص1العمر1األفرتاىض1لألجهزة1

الكهربائية1وزيادة1معدالت1استهالكها.
-1زيادة1رسعة1الرياح1قد1يرتتب1عليه1امكانية1اقامة1حمطات1
توليد1كهرباء1من1طاقة1الرياح1يف1بعض1األماكن1عىل1الساحل1
الشامىل1الغرىب1ملرص1أو1عىل1سواحل1البحر1األمحر1وخليج1

السويس.
ب-     )4 درجات درجتين لكل مفردة(

للطالب1حرية1اقرتاح1الوسائل1املناسبة1بصورة1منطقية٫ 
مستعينا1مبا1ييل:1

1-1مقرتحات1لتحقيق1التنمية1الصناعية:1
-1ادخال1صناعات1حديثة1مثل:1اإللكرتونات1وجتميع1

السيارات،1والبرتوكيمياويات1وغريها.
-1رفع1اجلامرك1عىل1الواردات1من1الصناعات1األجنبية1والتى1

تنافس1الصناعات1املرصية.
-1زيادة1االستثامرات1يف1جماالت1الصناعية1وتوفري1التسهيالت1

هلا.
-1التوسع1يف1برامج1التعليم1والتدريب1لتوفري1العاملة1املهارة1

املطلوبه1يف1املرشوعات1التنموية.
-1تشجيع1العاملني1بالصناعة1من1خالل1رفع1األجور1وزيادة1

اجلوافز
2-1التكامل1بني1الدول1العربية:

-1عقد1اتفاقيات1خمتلفة1لتحقيق1التكامل1بينهم
-1مراجعة1القيود1التي1تواجة1املصدرين1املستوردين1يف1الكثري1

من1اإلجراءات.




