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معلم أول جغرافيا

اوًّ اٌؼجبساد االرُخ ثىٍّبد ِٕبعجخ -:
 -1اهُ اٌهغشاد اٌزً اعزمجٍزهب ِصش واوجشهب وبٔذ اٌؼصش ..........ورٌه ثغغت ..............
 -2اٌؾذود اٌجشَخ ٌّصش رؾزشن ِؼهب صالس دوي هّب ..............واظؼف رٍه اٌؾذود اٌؾذ ...........
.واهُ ِؾبصٍُخ ...........
............
اٌّىاعُ اٌضساػُخ فً ِصش
اكمل العبارات -3
االسماعيلية
-3
حقل بترول فى سيناء ( سدر – عسل – بالعيم ) مصنع للغزل والنسيج
اهُ مناسبة -:
االتية بكلمات
ادفو
-4
حيث
الدلتا
جنوب
من
--قنا
ثنية
جنوب
الكبرى
املحلة
..........
العصر
كانت
واكبرها
مصر
استقبلتها
التى
 -1اهم
الدوارٔهش إًٌُ وِٓ اٌّؾشوػبد ظجطبًٌُٕ اٌزً ٔفزد ٌصبٌؼ ِصش فً اٌغىداْ .......
اػزّذاكفرػًٍ
..............رؼذ دوٌخ  .......صبُٔخ دوي افشَمُب
بسببالهجرات-4
-5
املنوفية اشد محافظات مصرارسال  -مدلول االرقام  -1طابا
وذلك
اٌّشؽٍخ االجابة
 -2راس بناس -3منخفض القطارة —4-بحيرة املنزلة
..............واضعف
ثالث دول
تشترك معها
 .............واٌهغشح اٌؼبئذح هً ...................
هى ؽبٌُب فً
عىبُٔب
ِصش
 -2احلدود البرية-5ملصر رّش
 -1البويط امل��ن��اخ ال��ص��ح��راوى – -2ال��زق��ازي��ق شبه ص��ح��راوى -3
تلك احلدود احلد ...........
االعبثخ
فى مصر .............واهم محاصيله  ...........االسماعيلية شبه صحراوى ادفو صحراوى كفر الداور بحر متوسط
 -3اهم املواسم الزراعية
ومن
النيل
نهر
على
اعتمادا
افريقيا
دول
ثانية
.......وعىد ِذَٕخ االعىٕذسَخ وعبِؼخ االعىٕذسَخ وػٍّبئهب
غجت
 .......اٌؼصش اٌّغُؾً – ث
 -4تعد دول��ة -1
أ -- -قارن بني اقليم البحر املتوسط واقليم شبه الصحراوى من حيث
املشروعات ضبط النيل التى نفذت لصالح مصر فى السودان
واحليوان
املوقع–والنبات
فً هى
ٌجُجُبالعائدة
والهجرة
.............
سكانيا حاليا فى
فً اٌؾشق –واظؼف اٌؾذود اٌؾشلُخ
فٍغطُٓ
اٌغشة
اٌغٕىة
املرحلةفً
اٌغىداْ
 -5متر مصر -2
ب -ملنخفض الريان ومنخفض الواحة البحرية اهمية اقتصادية اذكر
...................
اٌجشعُُ اٌفىي
 -3اٌّىعُ اٌؾزىي – اهُ ِؾبصٍُخ اٌمّؼ
اهمية كال منهما
االجابة
ج -قارن بني القمح والقطن من حيث االهمية االقتصادية
االسكندرية
عجًوجامعة
االسكندرية
مدينة
املسيحى –-بسبب وجود
 -1العصر
االوٌُبء
عذ
–
اٌغىداْ
4
االجابة
وعلمائها
مصر الشمالية الى دائرة عرض
من سواحل
اِبيبدأ
اًٌاملوقع
املتوسط
هً– ػىدحأ -البحر
الشرق
فلسطني فى
فى –الغرب –
-5اجلنوب لبيبيا
 -2ال��س��ودان فى
االصٍُخ
وٕهُ
اٌغىبْ
اٌؼبئذح
واٌهغشح
االٔزمبٌُخ

املراجعة النهائية ملادة اجلغرافيا

االجابة
الغرود
اى العبارت االتية صحيحية وايهما خطأ مع ذكر السبب فى احلالتني :
 -1تتشابهة االنخفاضات اجل��وي��ة ف��ى مبصر م��ن حيث النشأة ومايترتب
عليها
العبارة خطأ :الن هناك انخفاضات –شتوية مركزها البحر املتوسط
وتسبب امطار وبرق ورعد بينما هناك منخفضات ربيعية مركزها الصحراء
الغربية وتسبب ارتفاع احلرارة والرمال واالتربة وتعكر صفو الربيع
 -2تكوينات منخفض الفيوم جزء من تكوينات الصحراء الغربية .
العبارة خطأ :الن تكوينات الفيوم التتشابة مع تكوينات الصحراء الغربية
الن الفيو م تكويناتة طمى يشبة طمى نهر النيل فى الوادى والدلتا
 -3حفرت قناة سيزوستريس لتصل البحر االحمر باملتوسط .
العبارة خطأ:النها تصل البحر االحمر بامتوسط بطريق غير مباشر وهو
نهر النيل
طنطا معتدل احلرارة متيل الى االرتفاع صيفا ومتيل الى االنخفاض شتاء
واضعف احلدود الشرقية
 -4تقع اعلى قمة فى مصر فى شمالها الغربى
– اكثر اقاليم مصر مطرا – تهب عليه الرياح الغربية العكسية واالعاصير
 -3املوسم الشتوى – اهم محاصيله القمح البرسيم الفول
العبارة خطأ :الشمال الشرقى جبا ل سانت كاترين
وامل��ط��ر ي��أت��ى م��ن ال��غ��رب ال��ى ال��ش��رق  ---النباتات تختلف باختالف
 -5االتفاقية االطارية كانت من نتائج مؤمتر عنتبى لهذا رفضتها مصر .
االولياء
ِبٌٕزبئظجبل
 -4السودان – سد
رشرجذ ػًٍ
اٌزً
التربة وكمية االمطار فتظهر النباتات العصارية فى شمال الدلتا لوجود
العبارة خطأ :من نتائج مؤمتر االسكندرية ول��م توافق عليها مصر
 -5االنتقالية – والهجرة العائدة هى عودة السكان الى اماكنهم االصلية
اٌؼبًٌ والنباتات احلولية فى اقليم مريوط وتختفى فى الصيف
التربةامللحية –
والسودان االنها تلغى االتفاقيات القدمية
 -1رخٍص ٔهش إًٌُ ِٓ ؽّىٌزخ اِبَ اٌغذ
اك�ت��ب ب��أس�ل��وب��ك الشخصى ف��ى اي �ج��از ع��ن  -:احل ��دود ال�س��اس�ي��ة الفلكية
واحليوان الذئاب والثعالب والكالب والطيور اجلارحة
 -6يتساوى تصريف نهر ال س��وب��اط م��ع بحر اجل�ب��ل عند ملكال ط��وال
ما النتائج التى ترتبت على
اٌمّؼ ِٓ اٌخبسط
اعزُشاد
 -1تخلص نهر -2
االقليم الشبة صحراوى املوقع من دائرة عرض طنطا الى املنيا يتميز جلمهورية مصر العربية
العام)
ِصشالعالى
امام السد
النيل من حمولته
االجابة
مبناخ اشد جفافا تقل كمية االمطار – اكثر حرارة فى الصيف
العبارة خطا :يتساوى التصريف فى فصل الصيف حيث فيضان السوباط
 -2استيراد مصر القمح من اخلارج
اجلويةِصش الٔخفبظبد اٌغىَخ
رؼشض
-3
النبات فية يأخذ الصورة العشبية واشجار السنط واحلنظل واغنى
احلدود الساسية الفلكية فى مصر توجد فى اجلنوب والغرب – الغرب مع بحر اجلبل ( كالمهما السوباط  14مليار – بحر اجلبل  15مليار )
 -3تعرض مصر النخفاضات
زفتى فبسعىىس ولٕبغش صفزً مناطقه اقليم جبل علبة ــ احليوانات الظباء والتياتل والضباع
حدود فلكية النها تتمشى من خط طول  25شرقا – وساسية االنها ووضعت
 -7يتساوى تصريف مياة االزرق مع تصريف مياة فكتوريا
وقناطر
فارسكور
 -4انشاء سد  -4أؾبء عذ
ب -منخفض الريان له اهمية اقتصادية لوجود محمية طبيعية تستخدم طبق التفاقيا دولية – بينما احلدود اجلنوبية فلكية النها تتمشى مع دائرة
العبارة خطأ :اليتساوى االزرق مع فكتوريا الن االول يزداد مائية فى كل
 -5حتقيق الدولة اهداف التنمية الصناعية
اٌزُّٕخ
اهذاف
اٌذوٌخ
 -6وجود 5
فى
اٌصٕبػُخسياحة املحميات وزيادة الدخل – مت توصيلة بالفيوم للتخلص من املياة عرض  22شماال وسياسية النها وضعت طبق االتفاقيات دولية
خطوة من كثرة روافدة وشدة انحدارة بينما فكتوريا تصريف اقل بسبب قلة
واحلضارية
املناخية
رؾمُكالناحية
الصحراء-املصرية من
الزائدة فحدث توسع زراعى
جمع منخفض الفيوم بني خصائص كل من الصحراء الغربية وودادى النيل الروافد التى تغذية مير فى بحيرة مستنقعية كيوجيا
االجابة
–تآكلإٌبؽُخ إٌّبخُخ واٌؾعبسَخ
عليةِٓ
اٌّصشَخ
اٌصؾشاء
النيل منوعىد
تخلص نهر -6
االجابة جمع منخفض الفيوم بني خصائص الصحراء الغربية النة تصريفة
 -8تختلف هضبة البحيرات عن هضبة احلبشة كمورد من موارد مياة النيل
العالى يترتب
حمولته امام السد
-1
البحرية يوجد بها خام احلديد الذى يستخدم فى صناعة احلديد والصلب داخلى – قاع منخفض – كونتهة عوامل اجلوية والتعرية الهوائية بينما ينتمى
العبارة صح :هضبة البحيرات امطارها طوال العام دائمة –بينما هضبة
الشواطئ الشمالية للدلتا – عدم جتديد خصوبة التربة فاجتهت الدولة الى
ج -القمح تقام علية صناعة طحن الغالل والصناعات الغذائية  ---الى الوادى الدلتا النة يتغذى على نهلر النيل بواسطة بحر يوسف – بة تربة احلبشة امطارها فى فصل الصيف تزداد فى اجلنوب وتقل فى الشمال –
صناعة االسمدة زيادة النحر اى النحت فى القاع واجلوانب
االعبثخترتب عليه استيراده من اخلارج مما يستنفد القطن تقام علية صناعة الغزل والنسيج  ---0وصناعة الزيوت واالعالف فيضية مثل تربة الوادى والدلتا وبة زراعة مثل الوادى الدلتا
حتمل كميات كبيرة من الغرين تزداد نسبتة كلما اجتهنا شماال – تطول فترة
 -2استيراد مصر للقمح
– ميثل ثلثى الصادارات بدون البترول
ايهما اهم ملاء النيل فى مصر املوارد الدائم ام املوارد املوسمى ؟ وملاذا-
سقوط املطر كلما اجتهنا جنوبا
النقد االجنبى – اقتراض الدولة من اخلارج
الثالث اٌؾىاغًء اٌؾّبٌُخ ٌٍذٌزب –
السؤال–رؤوً
اِبَ اٌغذ اٌؼبًٌ َزشرت ػٍُخ
يصبحِٓ
اجلوية لمإًٌُ
رخٍص ٔهش
 -3تعرض مصر-1
االجابة ػذَ رغذَذ خصىثخ اٌزشثخ فبرغهذ اٌذوٌخ اًٌ  -9تتاثر ان�ه��ار هضبة البحيرات بكمية االم�ط��ار السا قطة على هضبة
ؽّىٌزخوتيرة
مناخ مصر على
الى االنخفاضات
اجلغرافى الذى تدل عليه كل العبارات االتية
املصطلح
او
املفهوم
اكتب
املوارد املوسمى االن مصر هبة النيل االزرق اللنة املسؤل عن فيضان النيل البحيرات
احلرارة
درجات
وانخفاض
والرعد
البرق
وحدث
االمطار
واحدة – سقطت
االعّذح صَبدح إٌؾش اي إٌؾذ فً اٌمبع واٌغىأت
صٕبػخ
أ – تقسيم بيانى تقسيم املجتمع الى ذكور واناث وتوزيعهما على فئات صيفا ومشرورعات ضبط النيل – وانة يسهم بنسبة كبيرة %84من مائية نهر
العبارة خطأ :النها تنبع من بحيرات متثل خزانات طبيعية التتأثر بكمية
– وهبوب رياح اخلماسني وارتفاع درجات احلرارة
الف عمرية
الدائمة
الزشاض بينما
النيل
اٌخبسط
املواردِٓ
اٌذوٌخ
اعزُشاد ح ِٓ اٌخبسط ِّب َغزٕفز إٌمذ االعٕجً –
رشرت6000ػٍُخ
ِصشترعةٌٍمّؼ
اعزُشاد
 -4انشاء سد -2
اسهامها قليل ملصر ولكن الننكر اهميتة النة مسؤل االمطار االسا قطة
السالم لرى
عليه خروج
فارسكور ترتب
ب -اخلطوط التى حتدد االبعاد اجلغرافية للدولة وحت��دد مساحتها عن جريان النيل طوال العام
 -10مرتفعات دارفور وكردفان وجبال النوبا تدخل ضمن حوض النيل
فدان  400فدان جنوب املنزلة و 400الف فدان شمال سيناء – قناطر زفتى
واٌشػذ
اٌجشق
وؽذس
االِطبس
َصجؼ
الدلتا رؼشض ِصش اًٌ االٔخفعبد اٌغىَخ
تغذية ترع وسط -3
ِٕبؿسيادة
مستقلة ذات
وكيانهاٌُكدولة
الغربية ؟
للصحراء
الطبيعية
اخلصائص
ِصش ػًٍ ورُشح واؽذح –عمطذ اذكر اهم
وأخفبض دسعبد العبارة صح :النها امتداد لهضبة البحيرات وتكوينها نفس تكوينات تلك
جبال سيناء والسهل الساحلى
متتد ما بني
واسرفبعهضابية
اٌخّبعُٓ ج – ارض
االجابة
الهضبة  .وتنحدر تتدريجيا نحو الشرق واجلنوب الشرقى نحو نهر النيل
القروض واحلماية
الصناعية
 -5حتقيق الدولة اهداف التنمية
اٌؾشاسح
دسعبد
وفرت سَبػ
وهجىة
اٌؾشاسح –
ب -اه��م ط��ري��ق م�لاح��ى ف��ى مصر ول��ة اهمية اق��ت��ص��ادي��ة وسياسية
خصائص الصحراء الغربية  -1تصريف داخلى لوجود املنخفضات – تكثر
حدد فى اى املناطق وامل��دن االتية ي��زداد اي��راد النهر وفى ايها يقل موضحا
اجلمركية – واسست البنية االساسية من طرق ومشروعات تسكني العمال
رشػخعاملية
واستراتيجية
– ) يغلب
الفرشات
فذاْ – الغرود
اٌف الرمال
466مثل بحر
الرمليةو(%45
االشكال
بها
لٕبغش السبب :
القاهرة
النشاط-الصناعى
ؽّبي –عُٕبء
إٌّضٌخ
عٕىة
اٌغالَ ٌشي 6666اٌف فذاْ 466فذاْ
بساسيةخشوط
فقامت ػٍُخ
واالسكندريةرشرت
فبسعىىس
أؾبءحولعذ
– عدم تركز 4
د  -اخر الروافد املوسمية التى تغذى نهر النيل
عليها طابع االستواء فقيرة فى مواردها املائية السطحية معدا اقليم مريوط
بحيرة نو ــ ملكال ــ جنوب اخلرطوم ــ وادى حلفا ــ القاهرة ــ منجال .
توزيع الصناعات لتخفيف التلوث
وعػ
االجابة
– بها واحات تععتمد على املياة اجلوفية
االجابة
اٌذٌزبالباردة
منها الرياح
رشعفتهب
رغزَخاملناخية
صفزً الناحية
 -6وجود الصحراء املصرية من
ج -الهضبة الوسطى
ب -احلدود السياسية
أ -الهرم السكانى
الشرقية والغربية ؟
سية
السيا
كمصر
حدود
-:
قارن
–�ح��ي��رة ن����و ي��ق��ل ت��ص��ري��ف ال��ن��ه��ر ب��س��س��ب امل��س��ت��ق��ع��ات وال���س���دود
وِؾشوػبد رغىُٓ اٌؼّبي ب�
رياح
مثل
�ارة
�
احل
منهااملوجات
وتهب
شتاء
�ات -احل��رارة
غشق
ِٓ
االعبعُخ
اٌجُٕخ
واعغذ
–
اٌغّشاوُخ
واٌؾّبَخ
شوض
اٌم
وفشد
اٌصٕبػُخ
اٌزُّٕخ
اهذاف
اٌذوٌخ
رؾمُك
التى تخفض درج�5
اخلماسني –اما من الناحية احلضارية فحافظت على احلضارة املصرية اجليرية ب -قناة السويس د – عطبرة
االجابة
ـ���ـ م��ل��ك��ال ت���زي���د ت��ص��ري��ف ال��ن��ه��ر ب��س��ب��ب ات���ص���ا ل���ة ب���ا ل���س���وب���اط ــ
رىصَغ ميناء على
ثغبعُخ سيناء --
الطريق الدولى فى
اٌمبهشح خريط ملصر وضح
امامك
الشرقية
اٌصٕبػبد احلدود
طبيعية سياسية طبيعية لوجود البحر االحمر وسياسية جنوب اخل��رط��وم يقل تصريف النهر بسبب التسرب وبطئى االن��ح��دار ــ
إٌؾبغ وامن
رشوضفى استقرار
املصرية تنمو
اٌزٍىس
ٌزخفُف
عليهامبِذ
واالعىٕذسَخ ف
اٌصٕبػً ؽىي
ودروع واقية فجعلت املدن ػذَ
خليج العقبة – مدينة لصناعة االلومنيوم  --مدينة يكرر فيها البترول فى من طابا الى رفح وهى اقصر احلدود املصرية واضعفها – اما احلدود الغربية وادى حلفا يزيد تنصريف النهر بسبب شدة االنحدار بسبب وجود اجلنادل ــ
دلل على صحة او خطأ تلك العبارات :
ِٕهباٌّىعبد
ورهت
اٌؾشاسح
دسعبد
قارونِٓ إٌبؽُخ
اٌّصشَخ
وعىد
 -1يصرف -6
إٌّبخُخالقبلى )
الصعيد ( الوجة
جغبوب وسيوة
الشمالى بني واحة
ؽزبء اجلزء
متعرجعة فى
سياسية فلكية
فزهت ِٕهب اٌشَبػ اٌجبسدح اٌزً رخفط فى
اٌؾبسح ِضً القاهرة يقل التصريف بسبب عدم وجود روفد تغذية باالضافة انةمير فى
اٌصؾشاءالى بحيرة
املياه الزائدة حاليا
منخفض الفيوم
 -3ماذا يحدث لو  -:أ – استهلكت مصر ثلث انتاجها من البترول .
مالنتائج املترتبة على -:انتشار املستنقعات فى بعض اجزاء مناطق اعالى
وآِمنطقة صحراوية .
البناء
ومواد
الكبرى
القاهرة
اقليم
فى
الهندسية
الصناعات
 -2توطنت
رّٕى فً اعزمشاس
اٌؾعبسح اٌّصشَخ ودسوع والُخ فغؼٍذ اٌّذْ اٌّصشَخ
سَبػ اٌخّبعُٓ –اِب ِٓ إٌبؽُخ اٌؾعبسَخ فؾبفظذ ػًٍ
ب -اصبح نهر النيل مستقيم فى مصر .
النيل وما مقترحاتك للتغلب على مشكلة وجودها
منجال يزيد تصريف النهر بسبب الروافد التى تغذية – وشدة االنحدار .
حيث السوق
ج -قامت اثيوبيا ببناء العديد من السدود على ال��رواف��د احلبشية (
االجابة
قارن بني احلوض االعلى ــ و احلوض االوسط ــ واحلوض االدنى ــ للنهر ــ ثم
 -3ابطأ مناطق النيل انحدارا اجلزء االدن��ى من بحر اجلبل واشدها
املوسمية)
تؤدى الى فقد كميات كبيرة من املياة كما هو موجود فى اجلزء االدنى من وضح هل تنطبق االقسام الثاالثة على نهر النيل وملاذا
انحدارا النيل شمال اخلرطوم
اٌؼجبساد :
بالنفعاوعلىخطؤ
صؾخ
 -4من دًٌ
د -اعتمدت مصر على انتاج محصول زراعى واحد
بحر اجلبل ومنطقة حوض الغزال وهذا يؤدى الى فقد كميات كبيرة من مياة
االجابة
النهضة
رٍهجوجنلى وسد
مصر قناة
ػًٍ تعود
املشاريع التى
 -4اصبحت السودان االن فى اشد احلاجة الى النيل ؟ ماريك فى تلك املنابع الدائمة واملقترح هو التخلص من املستنقعات عن طريق تعميق االنهار
احلوض االعلى ضيق املجرى شديد االنحدار تكثر بة الشالالت يجرى فى
وسد البرت وسد بحيرة كيوجا
َ -1صشف ِٕخفط اٌفُىَ اٌُّبح اٌضائذحالعبارةؽبٌُب اًٌ ثؾُشح لبسوْ
فى تلك املنطقة – واستكمال تنفيذ قناة جوجنلى
مناطق جبلية وعرة  -احلوض االوسط يعتدل فى قواتة وسرعتة واتساعة –
االجابة
ومنخفض الٍُُ االجابة
قارن بني الواحات الداخلة والواحات اخلارجة من حيث املوقع ؟
االدنى بيطىء االنحدار متسع املجرى تكثر تعاريجة يجرى فى سهول رسوبية
بحيرة ق��ارون
يصرف مياه الى
النه حاليا
اٌمبهشح اٌىجشي وِىاد اٌجٕبء ؽُش اٌغىق
اٌهٕذعُخ فً
اٌصٕبػبد
رىغٕذ
 -1العبارة خطأ-2
ماذا يحدث أ – زاد تصدير البترول فيزيد الدخل وزادت عائدات البالد
االجابة
– الينطبق هذا على نهر النيل النة لم يتكون من حوض واحد ولكن تكون من
وادى الريان
املواد أؽّبي
استيرادإًٌُ
أؾذاسا
املصرىاٌغجً
االقتصادثؾش
االدًٔ ِٓ
أؾذاسا
ِٕبغك
اثػء
 -2العبارة 3
احليوية
واؽذهبفى دعم
واستخدم العائد
اٌغضء ودعم
ال��واح�
اٌخشغىَ�ات اخلارجة تقع فى اجل��زء الشرقى من منخفض كبير – بينما عدة احواض لهذا تكثر بة مراحل الشباب والشيخوخة
الكبرى لوجود
إًٌُالقاهرة
فى اقليم
الصناعات
صحيحة -توطنت
مصدر املادة اخلام من احديد والصلب فى حلوان  ---ومواد البناء حيث للصناعة والزراعة
الواحات الدخلة تقع فى اجلزء الغربى من نفس املنخفض و االثنني شكالهما
منذ القدم و فى العصر احلديث اثارت مياة النيل مطمع االستعمار  -دلل
ثؾُشح وُىعب
اٌجشد
وعذ
عىٔغًٍ
ِصش لٕبح
ثبٌٕفغ
رؼىد
اٌّؾبسَغ
السوق النها ثقيلة -4
العصور –
وعذ عبر
إٌهعخ التجارة
وملا ساهم فى
االحمر
اقترب من البحر
طويلةػًٍ ب -ملا
وعذ طولى
على صحة ذلك.
مسافات
اٌزً الى
يصعب نقلها
ِٓاحلجم –
الوزن كبيرة
 -3العبارة خطأ الن ابطأ مجرى مائى هى النيل االبيض 1م لكل  80كم اصبح شديد االنحدار وقلة االرسابات واصبح شديد االنحدار وكان من
تعدد ت السدود والقناطر على مجرى نهر النيل  .وضح ان��واع السدود
االجابة
املمكن ان التتكون السهول الفيضية
ووظيفة كال منهما واالسباب التى ادت الى إنشاء القناطر على النهر
قدميا اتصل البرتغا ليون مبلك احلبشة القناعة بشق مجرى ل�لازرق
واشدها انحدارا شمال اخلرطوم لوجود اجلنادل
ج -قامت اثيوبيا ببناء العديد من السدود قلة حصة مصر املياة وتأثرت
االجابة
ليصب فى البحر االحمر – فى العصر احلديث تدخلت الشركات االمريكية
االعبثخالنهضة ال يعود بالنفع على مصر بل باخلسارة
 -4العبارة خطأ الن سد
بينما سد البرت وسد كيوجا وقناة جوجنلى فهى التى تعود مبناع على مصر الزاراعة والصناعة وبحثت مصر عن مصادر اخرى للمياة وقامت بترشيد
انواع السدود
والصهونية لعرض اقامة مشروعات على نهر النيل وخاصة فى املنابع االثيوبية
ثؾُشح لبسوْ وِٕخفط وادي اٌشَبْ
ودول حوض النيل  -1اٌؼجبسح خطؤ الٔخ ؽبٌُب َصشف ُِبح اًٌ
االستهالك املائى
تخزين سنوى –تخزين قرنى الوظيفة لكالمنهما – التخزين السنوى وهذا يؤثر على نصيب مصر والسودان من مائية النيل .
االسعار
�ى
�
االت
يحدث
�د
�
واح
محصول
�اج
�
�ت
�
ان
على
مصر
اعتمدت
د-
الفيضان حيث
موسم
فى
النيل
مياة
من
جانب
تخزين
هو
املوسمى
التخزين
واٌصٍتاكمل العبارت االتية :
السؤال الثانى  15درجة
اٌؼجبسح صؾُؾخ رىغٕذ اٌصٕبػبد فً الٍُُ اٌمبهشح اٌىجشي ٌىعىد ِصذس اٌّبدح اٌخبَ ِٓ اؽذَذ
-2
العاملية تتحكم يف اسعار مما يؤثر على االقتصاد املصرى سلبيا – يقل تتوافر املياة وتتزايد لالنتفاع بها وقت احلاجة حيث تكون املياة اجلارية—بينما
 -1يطلق على املجرى الريئسى لنهر النيل من  .......ال��ى  .........بينما
الٔهبالتتعدد
الزراعية –
املحاصيل
استيراد مصر
النقد االجنبى
التخزين املستمر
القرنى وهو
اٌؾغُ– -التخزين
وجُشحالقرنى هو
اٌىصْالتخزين
صمٍُخ وظيفة
ِغبفبدتوفيرغىٍَخ
ٔمٍهب اًٌ
َصؼت
اٌغىق
اٌجٕبءمنؽُش
يزدادوِىاد
ؽٍىاْ –---
فً
النيل االبيض فهو يبدأ من  .......الى .........ويتميز ب..........
الصناعات الغذائية
املياة فى السنوالت العالية االيراد لالنتفاع بها فى السنوات املنخفضة االيراد
االجابة
واؽذهب أؾذاسا ؽّبي اٌخشغىَ ٌىعىد
التىتقلٌىًعن  86وُ
االثُطاى َ1
هًهذاإًٌُ
ِغشي
خطؤ الْ
-3
صحيح الن
ِبئًالنيل
احلاجة الى
اثػءفى اشد
السودان االن
اٌؼجبسحاصبحت
ج:4
االحتياجات املطلوبة
املجرى الرئيسى من اخلرطوم حتى البحر املتوسط – االبيض يبدأ من
السودان اعلن استقاللة وبالتالى تناقصت حصة السودان من املياة
جنوب
االسباب التى ادت الى انشاء القناطر هى  -:رفع منسوب املياة امامها ملكال الى جنوب اخلرطوم – يتميز ببطىء االنحدار ( ابطء مجرى مائى فى
اٌغٕبدي
الن اعلى النيل يقع فى جنوب السودان املستقل –وخاصة ان السودان لة المكان تغية الترع وتخزين املياة وقد تخدم اغ��راض ال��رى او الكهرباء او حوض النيل – ضفاف مرتفعة – شدة الفا قد – يتحول الى بحيرة مستطلة
ثبٌٕفغمن املاء
مليارات اضافية
اراضى زراعية
الستصالح
 -4خطة
واحد مما
ثً او غرض
املالحة
اثناء فيضان االزرق
سبقعذ اٌجشد وعذ وُىعب ولٕبح
ثُّٕب
ثبٌخغبسح
ػًٍ ِصش
تتطلبالَؼىد
إٌهعخ
الْ عذ
وطنيةخطؤ
اٌؼجبسح
السؤال الرابع
- 9وضح اوجة الشبة واالختالف بني :
 -2يبدأ النيل النوبى من ...........ال��ى ...............والت��وج��د روافد تغذية
ؽىض إًٌُ
فهً :اٌزً رؼىد ثّٕبع ػًٍ ِصش ودوي
عىٔغًٍ
دليل على
 اكتبمنخفض الفيوم ومنخفض القطارة
-1
سوى نهر .........واملخرج الوحيد لبحيرة ادوارد نهر .....
 -1حاجة السكك احلديدية للتطوير وحاجة الطرق النهرية للتطوير
االجابة
االجابة
 -2م��ااوج��ة الشبة واالخ��ت�لاف بني كالمن .....منخفض النطرون –
اوج��ة الشبة بني الفيوم ومنخفض القطارة  -1كالهما كونهما التعرية
يبدأ النيل النوبى من اخلرطوم حتى وادى حلفا – الروافد التى تغذية نهر
دسعخ ميناء السويس –وميناء بورسعيد
15القطارة -
ومنخفض
الهوائية والترية اجلوية  -2قيعانهما منخفضة –  -3تصريفها داخلى واحد هو نهر عطبرة – املخرج الوحيد لبحيرة ادروارد نهر السمليكى
اٌغئاي اٌضبًٔ
 -3اذكر مشروعات نفذت المتام الطرق املالحية املائية الداخلية االختلف بينهما منخفض الفيوم مأهول بالسكان لوجود موارد املياة من نهر
 -3منخفض وداى النطرون ينتمى ادريا ملحا فظة .........بينما واحة سيوة
خشَطخ
اِبِه
مصر.
فى
صّبء اوزت ِذٌىي االسلبَ واعُ اٌظىاهش ػٍُهبالنيل  -2وبة تربة خصبة منقولة – بينما منخفض القطارة غير مأهول تنتمى اداريا الى محافظة .........والتشا بهة بينهما هو .......
 -4قارن بني امليزان التجارى قبل ان حترر اقتصاديا وبعد ان حتررت بالسكان النخفاض قاعة – وبة بحيرات ملحية
االجابة
اقتصاديا .ثُٓ اهُّخ عذ عٕبس واهُّخ عذ اٌجشد رؾذ اٌذسعخ واَهّب ٌخ اهُّخ ٌّصش .
 -1لبسْ
 -2الصحراء الشرقية وشبة جزيرة سيناء -----
منخفض النطرون اداري���ا ملحافظة البحيرة ــ واح��ة سيوة تنتمى الى
ثبٌٕفغ واقليم
شمال سيناء
لالشكال الرملية
االقتصادية
ماالهمية
 -2صُ-5-
محافظة مرسى مطروح ــ التشابة كالهما تصريف داخلى ــ حواف مرتفعة ــ
االجابةودوي ؽىض إًٌُ .
ػًٍ ِصش
ٌٍشي فىرؼىد
ِؾشوػبد
صالس
الزشػ
مريوط
اوج��ة التشابهة ــ كالهما بهما مرتفعات جبال البحر االحمر وجبال كونتة التعرية اجلوية ــ يقعان فى الصحراء الغربية ــ كالهما من املنخفضات
ثبٌذٌزب .
اٌؾجؾخ
ؽفش ٔهش إًٌُ ِغشاح اٌؾبًٌ فً ِصش وِب ػاللخ
ِ -3زً
انكسارية ــ
هعجخوكالهما
جنوب سيناء
االجابة
كالهما تقطعهما االودية اجلافة ــ كالهما املعمورة
 -1حاجة السكك احلديدية للتطوير الن اطوالها وقدرتها للوصول الى بهما هضاب متشابهىة مثل هضبة التية الشديدة الشبة بالهضبة اجليرية
 -4يعبر عن مقدار ما يجرى من امل��اء فى موقع ما فى وح��دة زمنية معينة
اعبثخ اٌغئاي اٌضبًٔ
االماكن املستصالحة ولم تخدمها ولم تل الى شمال الدلتا -------الطرق بالصحراء الشرقية وااليفصلها سوى خليج السويس ــ كالهما بهما ققم يعرف ب ........
مرتفعة فى الصحراء الشرقية الشايب ــ وفى سيناء سانت كاترين
املائية ضيقة – التصميم السىء لالهوسة والكبارى – وقلة املوانى النهرية
االجابة
اوجة االختالف الصحراء الشرقية تنحدر تدريجيا نحو نهر النيل وبشدة
 -2الشبة واالختالفبني كالمن منخفض الفيوم ومنخفض القطارة -1
تصريف النهر او ايراد النهر
التشابة كالهما كونتهما عوامل التعرية اجلوية – حواف مرتفع – تصريف نحو البحر االحمر ــ خالية من موارد املياة السطحية ــ بينما سيناء غنية
 -5توجد بقايا حيوانية متحجرة وحفريات فى منخفض .........ويتضاعف
داخلى  -2--االختالف الفيوم ينتمى لوداى النيل لوجود التربة الفيضية باملوارد املائية فى الشمال الن االمطار الشتوية تصيبها وتنحدر نحو الشمال تصريف النيل بعد التقاء بحر اجلبل مع ....عند مدينة .......
ويتغى على نهر النيل وهومعمور ---بينما منخفض القطارة غير معمور البحر املتوسط .
االجابة
ظاهرات السطح على امتداد ساحل مريوط وساحل شمال سيناء
لشدة انخفاض قاعة ووجود تربة ملحية
حيوانات متحجرة توجد فى منخفض الريان – يتضاعف بحر اجلبل مع
الشبة بني ميناء السويس وميناء بورسعيد كالهما من املوانى الرئيسة
امامك خريطة صماء اكتب مدلول االرقام واسم الظواهر عليها
كالهما متشابهان فى وجود كثبان رملية تخزن املياة ــ كالهما يطالن السوباط عند ملكال
قارن بني اهمية سد سنار واهمية سد البرت حتت الدرسة وايهما له ملصر  ---يقعان على مدخل قناة السويس السويس جنوبا وبورسعيد شمال على البحر املتوسط ــ االختالف شمال سيناء توجد بحيرة البردويل وبة كثبان
 -6اهم الهجرات واكبرها عددا استقبلتها مصر فى العصر  ..........حيث تو
االختالف ان ميناء السويس لة اهمية فى زيادة حركة التجارة بني مصر رملية فقط ــ بينما اقليم مريوط يوجد بة
اهمية ملصر .
جد مدينة  ......التى كانت مركز للعلم والعلماء -
-1كثبان رملية ــ تالل جيرية
ثم اقترح ثالثة مشروعات للرى تعود بالنفع على مصر ودول حوض والدول العربية وخاصة السعودية
االجابة
 10دلل عى صحة او خطأ تلك العبارات االتية :
 -3مشروعات نفذت المتام الطرق املالحية املائية فى مصر  -1قناة
النيل .
اكبر الهجرات فى العصر املسيحى – حيث مدينة االسكندرية
أ -تربة الوادى والدلتا خصبة محلية صاحلة للزارعة
متى حفر نهر النيل مجراه احلالى فى مصر وما عالقة هضبة احلبشة طنطا املالحية التى تربط شبني الكوم كفر الزيات  -2ربط االسكندرية
 -7اكبر الوحدات التضاريسة فى مصر  .........واهم الوحدات التضاريسية
االجابة
بالقاهرة عن طريق الرياح البحيرى فترعة اخلندق فترعة املحمودية
بالدلتا .
فى مصر .........
خطأ تربة ال��وادى والدلتا فعال خصبة ولكن ليست محلية النها منقولة
 -4امليزان التجارى قبل ان تتحرر اقتصاديا مع اجنلترا بحكم االستعمار
اجابة السؤال الثانى
االجابة
 -1وتصدر القطن واتصاالتها بالدول االخ��رى محدودة ----ب��ع��د حتررها بواسطة النيل عن طريق الفيضانات
 -3بحيرة البرت
اوال اخلريطة  -4سد اوين  -2السوباط
اكبر الوحدات الصحراء الغربية –اهم الوحدات ال��وادى والدلتا لوجود
ب -حدود مصر الغربية اطول واضعف حدود مصر الغربية
خزان اسوان –السدود من اجلنوب الى الشمال سد جبل االولياء جنوب اقتصاديا توسعت فى معاالتها التجارية حتول جزء كبير من جتارتها الى
التربة الفيضية والزراعة
االجابة
اخلرطوم – سد تانا على النيل االزرق بعد خروجه من بحيرة تانا – بحيرة اسواق جديدة شملت الكتلة الشرقية والدول العربية واصبح البترول يتصدر
 -8تتعدد مصبات نهر النيل فى الدلتا بسبب .....وق��د ساعد .وجود .......
قائمة الصادارات املصرية يلجأ اليها العربان فتقوم الزراعة البسيطة ومنط
البردويل شمال سيناء – هضبة مرماريكا
خطأ الن اطول احلدود اجلنوبية واضعفها الشمالية الشرقية الن الغزوات على تقسيم الدلتا بطريقة طبيعية
والهجرات اتت منها
زراعة الواحة وتركز على النخيل وبعض حشائش الرعى والشعير والقمح
مب تفسر
االجابة
ج -تكثر السدود النباتية فى اجلزء االعلى من بحر اجلبل وحوض الغزال.
 -5االهمية االقتصادية للكثبان الرملية فى شمال سيناء  -1تخزين ماء
 -1اختالف الكساء اخلضرى فى اقليم البحر املتوسط .
لوجود رؤوس ثالثة لنهر النيل – ساعد وجود فرعى النيل على تقسيم
االجابة
املطر وكان توجية مراكز العمران ي
 -2زيادة نسبة احلضر فى مصر فى الوقت احلاضر .
الدلتا
خطأ :الن السدود النباتية فى اجلزء االدنى من بحر اجلبل بسبب بطىء
مب تفسر
 -3انشاء ميناء دمياط وكوبرى املرازيق .
 -9ال تسير اراضى الفيوم على وتيرة واحدة النها  ...........واخفض نقطة
االنحدار
أ -ملنخفض الفيوم وجهني
االجابة
فى الفيوم تقع فى ..........وتعتبر بحيرة  ....مصرف ملياه منخفض الفيوم
د -روافد هضبة البحيرات اكثر اسهاما ماء النيل من روافد هضبة احلبشة
ب -تكوين الدلتا فى مكانها احلالى
 -1اختالف الكساء اخلضرى فى اقليم البحر املتوسط بسبب كمية
االجابة
-.
ج -منطقة جبل علبة متميزة نباتيا
االمطار ونوع التربة ففى شمال الدلتا تنمو النباتات العصارية لوجود التربة
ال تسير على وتيرة واحدة النها عبارة عن مدرجات – اخفض نقطة فى
االجابة
انقل خريطة مصر ووضح عليها  -1حقل بترول فى سيناء – -2مصنع
املحلية فيمتص املاء العذب من املالح ويخزن فى السيقان واالوراق وفى
الفيوم تقع فى الشمال الغربى – بحيرة قارون
خطأ الن روافد املنابع احلبشية اكثر اسهاما فى مائيا النيل  %84من املنابع
اقليم مريوط تنمو نباتات حولية بسبب سقوط االمطار شتاء وتختفى صيفا للغزل والنسيج فى الدلتا – -3وادى شعيث  -4-تيارهجرة من اشد
 -10اخفض نقطة فى الوادى .........واخفض نقطة فى الصحراء الغربية
االستوائية
 -2زي��ادة نسبة احلضر فى مصر  -:حتول القرى الى مدن مع ازدياد محافظات مصر ارسالللسكان –واكتب مدلول االرقام
هى .........وتعتبر  ........الدروع الواقية للحضارة املصرية -
اكتب اسم الظاهرة اجلغرافية التى تنطبق عليها املفاهيم االتية
االجابة
التنمية --ووجود التصنيع والصناعة – تركز اخلدمات فى املدن عنها فى
االجابة
 -1منخفض عميق وامتداد طبيعى لوادى النيل.
أ -منخفض لة وجهان الوجة االول انة ينتمى للوادى بسبب التربة الفضية
القرى  ---تركز االدارة واحلكم واملنشآت الترفيهية
اخفض نقطة فى الوادى الفيوم – واخفض نقطة فى الصحراء الغربية
االجابة
 -3انشاء ميناء دمياط لتخفيف الضغط على ميناء االسكندرية الذى فهى نفس تربة الوادى ويتغذى على نهر النيل بواسطة بحر يوسف ----
منخفض القطارة – الصحراء الغربية والشرقية
الفيوم
يكلف الدولة غرامات تأخير حيث  % 70من الورادات والصادات تخرج منه والوجة االخر انة ينتمى الى الصحراء الغربية ومنخفاضتها الن تصريفة
 -11ظهر نهر النيل فى العصر  ........بينما الدلتا ظهرت فى عصر ........
 -2مناطق بالصحراء تنخفض قيعانها الى مناسيب متفاوتة ولها تصريف
ومصر هى املستورد االكبر  ---كوبرى ابو املرازيق ربط سكة حديد الوجه منخفض --حواف مرتفعة  ---كونتة التعرية اجلوية
االجابة
ب -تكوين الدلتا فى مكانها احلالى بسبب –استواء السطح – بطىء مائى داخلى .
امليوسني ــ البالستوسني
القبلى باملنطقة الصناعية فى حلوان واملعصرة شرق النيل
االجابة
االنحدار  ---ضحولة املياة  ---بعد احلافة الشرقية والغربية
 -12تكونت البحيرات واملستنقعات فى شمال الدلتا بسبب .......
الى اى االقاليم املناخية تنتمى تلك االماكن
املنخفضات ( االحواض )
ج -جبل علبة متميز نباتيا النة يوجد بة العديد العشرامتن النباتات
االجابة
 -1البويط فى الواحات البحرية
 -3الكثبان الرملية املتوازية الطولية الشكل.
املتسلقة والسيال والسنط والسمر وتنمو احراش من الشجيرات
نتيجة غمر البحر وتراجعه اثناء فترات عصر الباليوستسني
 -2الزقازيق

