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معلم أول اجلغرافيا واالقتصاد

مراجعة ليلة االمتحان فى اجلغرافيا
أكمل
ــ تسيطر مصر على اهم طريقني للتجارة هما  .....و........
ــ احل��دود السياسية هى تلك اخلطوط التى حتدد  .......وحتدد
........
ــ اطول حدود مصر  ......اهم الهجرات واكبرها عددا استقبلتها
مصر فى العصر .........
ــ من احلدود الطبيعية ملصر  .......ومن احلدود الطبيعية السياسية
ملصر احلد .........
ــ واحلد الذى يتعرج قليال فى الشمال هو احلد  ......ويتمشى وهو
فلكى بسبب ........
ــ يعترض نهر النيل شمال السد العالى  ....واصغر الواحات ..........
ــ تتكون هضبة اجللف الكبير من احلجر ......ويتغذى منخفض
الفيوم منذ تكوين النهر عن طريق ........
ــ تظهر النباتات احلولية فى اقليم  .......بسبب  .......بينما
النباتات العصارية تظهر فى  .......بسبب .....
ــ اكبر ظاهرة مناخية تسبب تغييرا جوهريا فى طقس مصر ......
ــ ميثل البحر االحمر منطقة مناخية منعزلة بسبب .........
ــ توجد عالقة بني احلرارة والرياح وهى ............
ــ الكثافة العامة للسكان هى  ........وهى ليست حقيقية بسبب
.........
تزداد نسبة احلضر فى مصر بسبب ........
ــ الهجرة اخلارجية فى مصر هى  .........والهجرة العائدة هى
 .........وأسبابها .........
ــ وج��ود تيار هجرة من جنوب الدلتا ال��ى شمالها وغربها بسبب
..........
ــ زاد سكان كفر الشيخ فى شمال الدلتا بسببب ...........
ــ يوجد فى مصر ثالثة مواسم زراعية بسبب  .........واهم تلك
املواسم هو املوسم ..........
ــ ترجع اهمية سد فارسكو الى  .........بينما اهمية سد سنار ترجع
الى .........
ــ اكبر مساحات الدلتا زراعة للقمح توجد فى محافظة .......بينما
اكبر املساحات زراعة للقمح فى الوادى فى محافظة .......
ــ يوجد احلديد فى ال��وادى فى .......بينما يوجد فى سيناء فى
 .........وفى الصحراء الغربية  .......والصحراء الشرقية ......
ــ من املوانى الرئيسية ملصر ........و........و.........
ــ تعتبر  .......من الصادرات غير املنظورة فى مصر وظهر ........
كمنافس للقطن فى مقدمة الصادرات املصرية
ــ انشىء ميناء  .....ليخفف الضغط على ميناء االسكندرية وميناء
سفاجة يصدر ......وامل��ي��ن��اء ال��ذى يخدم املالحة املصرية والعابرة
والقادمة من االردن والعراق ميناء .....
ــ العامل الرئيسى فى توطني صناعة مواد البناء هو  .....والسبب
هو ...........
ــ تنتشر الصناعات الغذائية فى جميع انحاء مصر ..........
ــ من حقول البترول املشتركة مع الغاز الطبيعى فى الصحراءالغربية
 ........وفى مياه خليج السويس ........
ــ وداى النطرون به سكان بسبب ...........بينما القطارة خال من
السكانى بسبب .......
ــ الدلتا توجد فى مكانها احلالى .........
االجابة
● تسيطر مصر على اهم طريقني للتجارة هما برزخ السويس وثنية
قنا
● احلدود السياسية هى تلك اخلطوط التى حتدد االبعاد اجلغرافية
للدولة .وحتدد رقعتهااملساحية وكيانها كدولة مستقلة ذات سيادة
● اطول حدود مصر اجلنوبية وأهم الهجرات واكبرها عددا استقبلتها
مصر فى العصر املسيحى
● م��ن احل���دود الطبيعية ملصر الشمالى وم��ن احل���دود الطبيعية
السياسية ملصر احلد الشرقى 0
● واحلد الذى يتعرج قليال فى الشمال هو احلد الغربى وهو فلكى
بسبب أنه يتمشى مع خط طول  25شرقا..
● يعترض نهر النيل شمال السد العالى اجلندل االول واصغر
الواحات البحرية
● تتكون هضبة اجللف الكبير من احلجر الرملى ويتغذى منخفض
الفيوم منذ تكوين النهر عن طريق بحر يوسف عن طريق فتحة االهون
● تظهر النباتات احلولية فى اقليم مريوط .بسبب االمطار فى فصل
الشتاء وجفاف فى الصيف بينما النباتات العصارية تظهر فى شمال
الدلتا بسبب التربة الصلصلية اللزجة املاحلة فيمتص امل��اء العذب
ويخزنة فى االوراق
● اكبر ظ��اه��رة مناخية تسبب تغييرا جوهريا ف��ى طقس مصر
االنخفاضات اجلوية
● اغنى جهات االقليم الشبة صحراوى بالكساء النباتى هى جبل علبة
اقصى جنوب غرب مصر بسبب أن بها عشرات من انواع النباتات مثل
السنط وتنمو االحراش فى االودية واشجار السنط والسيال والسمر
وتنتشر فى االقليم الظباء والتياتل واالرانب البرية
● ميثل البحر االحمر منطقة مناخية منعزلة بسبب وجود سلسلة
جبال البحر االحمر التى حتجز مؤثرات البحر االحمر
● توجد عالقة بني احل��رارة والرياح وهى ترتفع درج��ات احل��رارة
جنوب مصر لتعامد الشمس على م��دار السرطان فترتفع درج��ات
احلرارة فتجذب الرياح من الشمال والتى تعرف باسم الهواء البحري
– حيث انخفاض درج��ة ح��رارة امل��اء فتخرج منه الرياح ـ فى الشتاء
تنخفض درجة احلرارة فيتزحزح الضغط املرتفع االزروى املنخفض فى
درجات احلرارة فتخرج منة الرياح العكسية اجلنوبية الغربية فتسقط
االمطار الشتوية
● الكثافة العامة للسكان هى قسمة عدد السكان على مساحة الدولة
او املحافظة  .وهى ليست حقيقية بسبب النها جمعت املعمور وهو
الوادى والدلتا واالمعمور وهو الصحراء
تزداد نسبة احلضر فى مصر بسبب
 -1االجتاة نحو التصنيع والذى مكانة املدينة
 -2تركز اخلدمات فى املدن عن القرى
 -3منو التجارة املحلية والعاملية
 -4تركز االدارة واحلكم واملنشآت الترفهية فى املدن عن القرية
● الهجرة اخلارجية فى مصر هى كل من احصاهم التعداد العام
خارج البالد وقت التعداد
والهجرة العائدة عودة السكن الى اماكنهم االصلية واسبابها توافر
اخلدمات وسياسة التوزيع االقليمى لالنشطة االقتصادية واجلامعات
االقليمية .وجود تيار هجرة من جنوب الدلتا الى شمالها وغربها بسبب
استصالح االراضى ومتليكها للشباب
● زاد سكان كفر الشيخ فى شمال الدلتا بسببب الهجرة الداخلية
من جنوب الدلتا نتيجة استصالح االراضى الزراعية ووجود الوحدات
السكانية
● يوجد فى مصر ثالثة مواسم زراعية سببة اختالف الظروف
املناخية فى مصر واهم تلك املواسم هو املوسم الشتوية النة يشغل
%70من جملة االراضى الزراعية و % 46من املساحة املحصولية
● ترجع اهمية سد فارسكو تخرج منه ترعة السالم لرى  600الف
ف��دان  200الف ف��دان جنوب املنزلة و 400الف شمال سيناء بينما
اهمية سد سنار ترجع لرفع منسوب املياه لرى ارض اجلزيرة املرتفعة
والتى تزرع قطنا وتوليد الكهرباء
● اكبر مساحات الدلتا زراعة للقمح توجد فى محافظة الشرقية
والدقهليةبينما اكبر املساحات زراعة للقمح فى الوادى فى محافظة
اسيوط وسوهاج
● يوجد احلديد فى ال��وادى فى منطقة اس��وان .بينما يوجد فى
سيناء فى ام بجمة .وفى الصحراء الغربية الوحات البحرية والصحراء
الشرقيةبني سفاجة وراس بناس
● من املوانى الرئيسية ملصر االسكندرية والسويس وبورسعيد
● تعتبرالسياحة من الصادرات غير املنظور ة فى مصر وظهر البترول
كمنافس للقطن فى مقدمة الصادرات املصرية
● انشىء ميناء دمياط ليخفف الضغط على ميناء االسكندرية وميناء
سفاجة يصدرالبترول والفوسفات وامليناء الذى يخدم املالحة املصرية
والعابرة والقادمة من االردن والعراق ميناء العقبة
● العامل الرئيسى فى توطني صناعة مواد البناء هو السوق والسبب
كبيرة احلجم – ثقيلة – رخيصة السعر
● تنتشر الصناعات الغذائية فى جميع انحاء مصر النها مرتبطة
باالنتاج الزراعى – تخدم السوق املحلى وهى تصدر للخارج
● من حقول البترول املشتركة مع الغاز الطبيعى فى الصحراءالغربية

ابو الغارديق وفى مياة خليج السويس مرجان وامل
● وداى النطرون بة سكان بسبب
 -1قرب قاعه من منسوب املياه اجلوفية
 -2قربه من الدلتا
 -3قربه من طريق مصر االسكندرية الصحراوى – بة ملح النطرون
فقامت الصناعات .بينما القطارة خال من السكان بسبب أنه شديد
االنخفاض – به سبخات ملحية غير صاحلة للزراعة – خال من موارد
املياه العذبة
اكتب كلمة ( صح ) امام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) امام
العبارة اخلطأ مع ذكر السبب فى كلتا من احلالتني -:
 -1يتساوى تصريف مياة االزرق مع تصريف مياة نهر فكتوريا .
 -2تعتبر الرواسب الرملية اهم الظاهرات التضاريسية فى الصحراء
الشرقية
 - 3دخول املرأة مجال العمل يقلل من الزيادة السكانية
 -4تتميز الصناعات الغذائية باالنتشار الواسع فى مصر
 -5يتساوى مقدار مياة نهر السوباط ومياة بحر اجلبل فى بعض
اشهر الصيف
 -6يختزن نهر السوباط مياة النيل االبيض فى ايام الفيضان
 -7تضيع نصف ايراد النهر فى املسافة بني منجال وبحيرة نو
 -8زيادة االمطار او نقصها اليؤثر فى مقدار املاء اخلارج من هضبة
البحيرات
 -9هناك ج��وان��ب سلبية اث��رت على اخلطة الوطنية السودانية
الستصالح اراضى جديدة
 -10تضاءل اهمية خزان جبل االولياء
 -11ارتفاع ارض اجلزيرة من اسباب اختيار سد سنار على النيل
االزرق
 -12مازال القطن يلعب الدور الرئيسى فى جتارة مصر اخلارجية
 -13حتتل املواد املصنعة نسبة كبيرة فى التصدير
 -14اصبح امليزان التجارى حاليا لصالح مصر
 -15يتشابة التبادل التجارى قبل ان حترر مصر جتاريا مع التبادل
التجارى بعد ان حتررت مصر جتاريا
 -16النقل النهرى فى مصر يعانى من بعض العوائق
 -17حتتوى الصخور املعدنية على بعض املعادن
 -18تعتبر مصر من اقدم الدول التى اكتشفت البترول
 -19ركزت مصر منذ مرحلة الستينات على الصناعات الثقيلة
 -20تظهر املعادن داخل سطح االرض
 -21الزيادة السكانية فى القرن  19وائل العشرين كانت مطلوبة
 -22دخول املرأة مجال العمل يقلل من الزيادة السكانية
 -23م��ازال��ت مصر ف��ى املرحلة البدائية ول��م تصل ال��ى املرحلة
االستقرارية من الناحية السكانية
 -24يهاجر سكان غرب الدلتا الى القاهرة لتوافر فرص العمل
ووجود اخلدمات وتركز االدارة واحلكم
 -25كثافة السكان الى دول��ة عبارة عن قسمة عدد السكان على
املساحة املأهؤلة
 -26منطقة جنوب الدلتا اقل طردا لسكانها من شمالها
 -27اليعتبر االطفال والشيوخ من الفئة العاملة
 -28نسبة العاطلني فى املدن الكبرى اقل منها فى الريف
 -29تيارات الهجرة الداخلية ادت الى ارتفاع معدل النمو السكانى
فى الريف
 -30يدخل اقليم مريوط ضمن االقليم الصحراوى بينما شمال سيناء
يدخل ضمن اقليم البحر املتوسط.
االجابة
 -1العبارة خطأ الن تصريف االزرق يزيد فى كل خطوة يخطوها
لوجود الروافد التى تغذية وشدة انحادرة بينما فكتوريا التوجد روافد
تغذية
 -2الشرقية العبارة خطأ الن الرواسب الرملية من اهم ظاهرات
الصحراء الغربية بينما الصحراء الشرقية تكاد تخلو من االشكال
الرملية
 -3العبارة صحيحة الن دخلوها ميدان العمل يحفزها على تقليل
االجناب –واختصار فترة احلمل النها ىتبحث عن زيادة الدخل وارتفاع
مستوى املعيشة
 -4العبارة صحيحة حيث انها مرتبطة بالسوق واالنتاج الزراعى
 -5العبارة صحيحة الن السوباط يفيض فى فصل الصيف ويكون
ايرادة متساويا مع ايراد بحر اجلبل
 -6العبارة خطأ الن االزرق هو الذى يختزن مياة السوباط وقت
الفيضان لشدة انحدارة وبطىء انحدار االبيض
 -7العبارة صحيحة لوجود السدود النباتية واملستنقعات وبطىء
االنحدار وانسياح املياة على اجلانبني
 -8العبارة صحيحة النها متثل خزانات طبيعية التتاثر بكمية االمطار
نقصها او زيادتها
 -9العبارة صحيحة الن جنوب السودان اعلن استقاللة فقد السودان
موارد مائية
 -10العبارة صحيحة بسبب فقدان كمية املياة عن طريق التسرب
والبخر لهذا اعطتة مصر للسودان
 -11العبارة صحية حيث ارتفاع ارض اجلزير كان سببا فى اقامة
سد سنار الن ارض اجلزيرة تزرع قطنا ولهذا يؤخذ من اعلى مستوى
للسد عن طريق ترعتى املناقل واجلزيرة
 -12العبارة خطأ الن البترول هو الذى يحتل الصدارة فى الصادرات
والقطن يحتل املركز الثانى
 -13العبارة خطأ البترول والفاكهة واملحاصيل الزراعية
 -14العبارة خطأ ليس لصالح مصر بسبب زيادة ال��ورادات نتيجة
الزيادة السكانية وقلة التصنيع
 -15العبارة خطأ اليوجد تشابة الن قبل ان تتحرر جتاريا كانت
تتعامل مع اجنلترا وتصدر القطن ولكن بعد ان حتحرت تتعدد االسواق
وتعدد مواد التصدير
 -16العبارة صحيحة ضيق املجرى املائى  -قلة املوانى النهرية –
التصميم السىء لالهوسة والكبارى
 -17العبارة صحيحة الن الظروف املناخية القدمية عملت على
ترسيب املعادن ثم طمرتها الرمال والرواسب الهوائية
 -18العبارة صحيحة النها اول دولة عربية وافريقية اكتشف فيها
البترول
 -19العبارة صحيحة النها ركزت على انشاء مصنع احلديد والصلب
–وبعد بناء السد العالى رسمت سياسة لدعم الصناعات الثقيلية
والكهرباء –بالتعاون مع االحتاد السوفيتى توسعت فى صناعة احلديد
والصلب وحتولة الى مجمع لصناعة احلديد والصلب –وانشئت مجمع
االلومنيوم  -ومصنع سماد النترات وتطورت الصناعات الهندسية
واملكانيكية وانشئت مصنع الدخيلة للصلب
 -20العبارة خطأ تظهر املعادن بالقرب من سطح االرض
 -21العبارة صحيحة النها كانت مطلوبة فى القرن  19الن كانت
هناك مشروعات زراعية وصناعية حتتاج الى ايدى عاملة –وائل القرن
العشرين بسبب وجود الثورة الصناعية االول��ى وما حتتاج الى ايدى
عاملة
 -22العبارة صحيحة الن هذا يقلل من فترات االجناب
 -23العبارة خطأ الن مصر فى مرحلة االستقراية
 -24العبارة خطأ يهاجر سكان غرب الدلتا الى االسكندرية بينما
يهاجر سكان جنوب الدلتا الى القاهرة
 -25العبارة خطأ على مساحة الدولة
 -26العبارة خطا الن جنوب الدلتا اشد طردا بسبب ضيق االرضى
الزراعية والضغط على اخلدمات وقلة الوحدات السكانية
 -27العبارة خطأ النهم عالة على املجتمع
 -28العبارة خطأ العكس
 -29العبارة خطأ فى املدينة
 -30العبارة خطأ الن اقليم مريوط يدخل ضمن اقليم البحر املتوسط
لسقوط امطار فى الشتاء واعتدال احلرارة صيف.
أسئلة متنوعة:
ـ اكتب بأسلوبك الشخصى فى ايجاز عن  -:احلدود السياسية الفلكية
جلمهورية مصر العربية
● احلدود السياسية الفلكية فى مصر توجد فى اجلنوب والغرب –
الغرب حدود فلكية النها تتمشى من خط طول  25شرقا – وساسية
االنها ووضعت طبق التفاقيا دولية – بينما احل��دود اجلنوبية فلكية
النها تتمشى مع دائرة عرض  22شماال وسياسية النها وضعت طبق
االتفاقيات دولية
ـ��ـ جمع منخفض ال��ف��ي��وم ب�ين خصائص ك��ل م��ن ال��ص��ح��راء الغربية

ووادى النيل
● جمع منخفض الفيوم بني خصائص الصحراء الغربية الن تصريفه
داخلى – قاع منخفض – كونته عوامل اجلوية والتعرية الهوائية بينما
ينتمى الى الوادى الدلتا النه يتغذى على نهر النيل بواسطة بحر يوسف
ــ به تربة فيضية مثل تربة الوادى والدلتا وبة زراعة مثل الوادى الدلتا
مب تفسر اقامة خزان جبل االولياء جنوب مدينة اخلرطوم
● االن النيل االبيض يتحول الى بحيرة مستطيلة اثناء فيضان النيل
االبيض فستغلت تلك الظاهرة فى اقامة سد جبل االولياء  -2التعاون
مع خزان اسوان فى تدبير احتياجات مصر من املياة فى الفترة من
فبراير الى يوليو وعطتة مصر الى السودان بعد بناء السد العالى وان
نسبة الفاقد دمرتفعة
ايهما اهم ملاء النيل فى مصر املوارد الدائمة ام املوارد املوسمية؟ وملاذا؟
● امل��وارد املوسمى االن مصر هبة النيل االزرق اللنة املسؤل عن
فيضان النيل صيفا ومشرورعات ضبط النيل – وانة يسهم بنسبة
كبيرة %84من مائية نهر النيل بينما املوارد الدائمة اسهامها قليل ملصر
ولكن الننكر اهميتة النة مسؤل عن جريان النيل طوال العام
ـ اذكر اهم اخلصائص الطبيعية للصحراء الغربية ؟
● خصائص الصحراء الغربية  -1تصريف داخلى لوجود املنخفضات
– تكثر بها االشكال الرملية  (%45مثل بحر الرمال – الغرود – الفرشات
) يغلب عليها طابع االستواء فقيرة فى مواردها املائية السطحية معدا
اقليم مريوط – بها واحات تععتمد على املياة اجلوفية
قارن بني  :حدود كمصر السيا سية الشرقية والغربية ؟
● احلدود الشرقية طبيعية سياسية طبيعية لوجود البحر االحمر
وسياسية من طابا الى رفح وهى اقصر احلدود املصرية واضعفها –
اما احلدود الغربية فى سياسية فلكية متعرجعة فى اجلزء الشمالى بني
واحة جغبوب وسيوة
ـ اكتب باسلوبك الشخصى  -التصريف السطحى للمياة بالصحراء
الشرقية فى مصر ؟
● نظرا لوجود االودي��ة اجلافة فى الصحراء الشرقية والتى اذا
سقطت عليها االمطار انحدرت فى تلك االودية اما نحو وادى النيل
او البحر االحمر وهذا يحدث فى حالة االمطار الطارئة ( السيول )
ــ ما النتائج املترتبة على:
انتشار املستنقعات فى بعض اجزاء مناطق اعالى النيل وما مقتحرتك
للتغلب على مشكلة وجودها
االجابة
● تؤدى الى فقد كميات كبيرة من املياة كما هو موجود فى اجلزء
االدنى من بحر اجلبل ومنطقة حوض الغزال وهذا يؤدى الى فقد كميات
كبيرة من مياة املنابع الدائمة واملقترح هو التخلص من املستنقعات عن
طريق تعميق االنهار فى تلك املنطقة – واستكمال تنفيذ قناة جوجن
ـ بحيرة السد ( ناصر ) وبحيرة فكتوريا من حيث الوصف واالهمية
● بحيرة السد ناصر بحيرة صناعية كونها السد العالى – طولية
الشكل – مستطلية الشكل ثلثني فى مصر وثلث فى مصر غيرت املعالم
التضاريسة ملنطقة النوبا ولها اهمية ملصر النها تخزن مياة الفيضانات
املرتفعة وتخمى مصر من اجلفاف  --بحيرة فاكتوريا ببحيرة طبيعية
انخفاضية – اكبر البحيرات فى العالم القدمي والثانية فى العالم
احلديث – مورد الدائم لنهر النيل
ـ��ـ م��اذا ك��ان يحدث إذا  .............:ك��ان ان��ح��دار هضبة احلبشة نحو
اجلنوب الشرقى
● ملا دخلت ضمن حوض النيل – فقدت مصر اكبر واهم املوارد املائية
واعتمدت على املنابع الدائمة القليلة املياة – ملا وجدت التربة الفيضية
فى مصر ومل��ا تكون السهل الفيضى ف��ىال��وادى والدلتا – تناقصت
مساحة دول حوض النيل – اجتهت مياها الى البحر االحمر
ــ مااملقصود بكل من -:
 - -3طرق
 -2املوقع الفلكى
 -1احلدود الساسية
 -5شعوب البحر املتوسط
 -4اجليزاوية
التجارة العاملية
االجابة –
1ــ احلدود السياسية هى تلك اخلطوط التى حتدد االبعاد اجلغرافية
للدولة – وحتدد رقعتها املساحية – وكيانها كدولة ذات سيادة .
 -2املوقع الفلكى هو املوقع بالنسبة خلطوط الطول ودائر العرض
وتقع مص فى  10دوائر عرض و 12خط طول .
 -3طرق التجارة الدولية هى تلك الطرق التىكانت تستخدم للتجارة
سواء فى العصور الوسطى مثل طرق ثنية قنا وبرزخ السويس والتى
تستخدم فى العصر احلديث .
 -4اجليزاوية هم تلك الهجرات التى ات��ت من جنوب غ��رب اسا
وسكنت منطقة اجليزة وميثلهم متثال الكاتب املصرى وخصائصهم
راس عريض –قامة مكتزة – عريض املنكبني.
 -5شعوب البحر املتوسط اتت من الصحراء الشرقية والغربية بعد
انتهاء العصر املطير واخلصائص اجلسمية قامة متوسطة – نحيفة –
راس طويل ميثلهم متثال رمسيس.
ــ ما النتائج التى ترتبت على:
أــ الكثبان الرملية الساحلية بشمال سيناء .
االجابة
 -1تخزن مياه االمطار الشتوية ملدة طويلة فاصبحت مخزن للمياة
العذبة ملدة طويلة –  -2فظهرت الزراعات املحدودة وهى اقرب الى
زراعة الواحة واصبحت هامة فى توجية السكان واملراكز العمرانية
 -3سمحت بزراعة الشعير والقمح وووجود احلشائش التى تستخدم
فى الرعى
ب ـ السدود النباتية فى بحر اجلبل
االجابة
وجدود السدود النباتية ادى الى  -1فقدان كميات كبيرة من املياوة
االستوائية وبذلك فهى اكبر عائق للمنابع االستوائية  -2عدم صالحية
اجلزء االدنى من بحر اجلبل للمالحة  -3توصيل بحر الزراف ببحر
اجلبل فى تلك املنطقة  -التفكير فى حفر قناة جوجنلى  -5اخرت
اكتشاف منابع امليل
جـ ـ وقوع مصر فى قلب الصحراء من الناحية البشرية واحلضارية
االجابة
اتت منها هجرات البحر املتوسط بعد انتهاء العصر املطير وهم
سكان مصر االصليني وميثلهم متثال رمسيس  -2حمت احلضارة
املصرية فلقد كانت الدروع الواقية لتلك احلضارة املصرية  -4ساعدت
على منو القومية املصرية
د ـ وجود فتحة االهون فى منخفض الفيوم
االجابة
جعلت منخفض الفيوم يدخل ضمن حوض النيل – -2جعلت منخفض
الفيوم يختلف عن باقى منخفضات الصحراء الغربية العتمادة على نهر
النيل وان تربتة اصبحت نفس تربة الوادى والدلتا  -3--اصبح يطلق
على منخفض الفيوم مصر الصغرى وبستان مصر االول .
هـ ـ اختالف اهمية نهر النيل بالنسبة لسكان وادى النيل
االجابة
حدوث ازمة بني دول حوض النيل فى تقسيم مياة –  -2اصبحت
هناك دول تعتمد عليه اعتماد كليا مثل مصر يليها السودان ثم اوغند
وهناك دول يقل اعتمادها علية لوفر االمطار
و ـ انشاء مقاييس على نهر النيل
االجابة
اختالف جرين نهر اليل طوال العام وعدم انتظام اجلريا ن ولذلك
البد من التعرف على منسوب النهر – والتعرف على تصريف النهر
وملعرفة جريان النهر ومقدار ماياتى بة من ماء
ز -امتداد جبال البحر االحمر من الناحية املناخية
االجابة
جعلت مناخ البحر االحمر منعزل – واليتوغل لالراضى املصرية
وتنعدم مؤثراته على الوادى والدلتا
حـ ـ اختالف نهر النيل عن سائر انهار العالم من حيث تقسيم مجراة
االجابة
ألنه لم يتكون من حوض واحد ولكن تكون من عدة اح��واض –-1
املنبع واملصب يكاد يكونا على خط طول واحد  -3تكثر بة اجلنادل
والشالالت – مير فى اكثر من مرحلة شباب واكثر من مرحلة كهولة .
جـ ـ وقوع مصر مصر فى الصحراء الكبري .
االجابة
من الناحية البشرية اتت منها مجموعات بشرية عرفت باسم شعوب
البحر املتوسط وميثلهم متثال رمسيس – من الناحية احلضارية حمت
احلضارة املصرية القدميية – وكانت درووع واقية لتلك احلضارة

ى ـ احتكار مياة النيل االزرق املجرى الرئيسى للنيل من اكتوبر الى
ديسمبر
االجابة
 -1حتويل النيل االبيض الى بحيرة مستطيلة وساعدة على ذلك
احلواف املرتفعة –  -2توقف النيل االبيض عن اجلريان نحو الشمال
حلني انتهاء فيضان النيل االزرق – حدوث فيضان فى مصر – مما
ترتب علية وجود مشروعات ضبط النيل
ماذا يحدث إذا :
لم تتعرض مصر لالنخفاضات اجلوية الشتوية
االجابة
لم تسقط امطار وملا انخفضت درجارت احلرارة فى شهر يناير وملا
اصبحت االسكندرية اغزر مطرا واشدد اجلفاف وملا مت تخزين مياة
فى الكثبان الرملية فى شمال سيناء وملا قامت رزاعة – وايضا ملا خزنت
املياة فى الكثبان فى اقليم مريوط وشمال سيناء
لم يوجد بحر يوسف
االجابة
ملا اصبح منخفض الفيوم ضمن حوض النيل – وملا اطلق علية بستان
مصر االول واصبح يتشابة مع باقى منخفضات الصحراء الغربية
مازالت صورة التجارة اخلارجية ملصر نوعا واجتاها الن كما كانت علية
قبل عام  ،1952ماريك فى تلك العبارة ؟
االجابة
العبارة خطأ االن قبل عام  1952كانت جتارة مصر مع اجنلتر بسبب
االحتالل واتصالها بدول الكتلة الشرقية تكاد تكون معدومة – وكانت
تصدر القطن  ---حاليا توسعت مصر فى جتارتها فشملت الكتلة
الشرقية وال��دول العربية والهند والصني واصبحت تصدر البترول
ويحتل املركز االول بدال من القط ن – وتصدر اخلضروات
اكمل تلك العبارات
خط سوميد ينقل  ......من ميناء  .......الى ميناء  .........وامليناء
الذى يصدر االلومنيوم والفوسفات ميناء ......
االجابة
ينقل البترول من ميناء العني السخنة على البحر االحمر الى سيدى
كرير على املتوسط وامليناء الذى يصدر الفوسفات وااللومنيوم سفاجة
 -2ميناء يخدم املالحة املصرية والعابرة القادمة من االردن والكويت
عبر االردن وميناء العقبة هو ميناء ......
االجابة
ميناء نوبيع
م���ن ال���ق���ن���وات امل�لاح��ي��ة ال���ت���ى ت���رب���ط ال���ق���اه���رة ب��االس��ك��ن��دري��ة
......و.........,.....
االجابة
الرياح البحيرى ثم ترعة اخلندق فترعة املحمودية.
 ماذا يحدث لو -:أ – استهلكت مصر ثلث انتاجها من البترول .
ب -اصبح نهر النيل مستقيم فى مصر .
ج -قامت اثيوبيا ببناء العديد من السدود على الروافد احلبشية (
املوسمية)
د -اعتمدت مصر على انتاج محصول زراعى واحد
هـ -اصبحت السودان االن فى اشد احلاجة الى النيل ؟
االجابة
ماذا يحدث
أ – زاد تصدير البترول فيزيد الدخل وزادت عائدات البالد ودعم
االقتصاد املصرى واستخدم العائد فى دعم استيراد املواد أ احليوية
للصناعة والزراعة
ب -ملا اقترب من البحر االحمر وملا ساهم فى التجارة عبر العصور
– اصبح شديد االنحدار وقلة االرسابات واصبح شديد االنحدار وكان
من املمكن ان التتكون السهول الفيضية .
ج -قامت اثيوبيا ببناء العديد من السدود قلة حصة مصر املياة
وتأثرت الزاراعة والصناعة وبحثت مصر عن مصادر اخرى للمياة
وقامت بترشيد االستهالك املائى.
د -اعتمدت مصر على انتاج محصول واحد يحدث االتى االسعار
العاملية تتحكم يف اسعار مما يؤثر على االقتصاد املصرى سلبيا – يقل
النقد االجنبى – يزداد استيراد مصر من املحاصيل الزراعية – التتعدد
الصناعات الغذائية.
هـ -اصبحت السودان االن فى اشد احلاجة الى النيل هذا صحيح
الن جنوب السودان اعلن استقاللة وبالتالى تناقصت حصة السودان
من املياة الن اعلى النيل يقع فى جنوب السودان املستقل –وخاصة ان
السودان لة خطة وطنية الستصالح اراضى زراعية تتطلب مليارات
اضافية من املاء.
 اكتب دليل على : -1حاجة السكك احلديدية للتطوير وحاجة الطرق النهرية للتطوير
 -2مااوجة الشبة واالختالف بني كالمن .....منخفض النطرون –
ومنخفض القطارة  -ميناء السويس –وميناء بورسعيد
 -3اذكر مشروعات نفذت المتام الطرق املالحية املائية الداخلية
فى مصر.
 -4قارن بني امليزان التجارى قبل ان حترر اقتصاديا وبعد ان حتررت
اقتصاديا .
االجابة
 -1حاجة السكك احلديدية للتطوير الن اطوالها وقدرتها للوصول
ال��ى االم��اك��ن املستصالحة ول��م تخدمها ول��م ت��ل ال��ى شمال الدلتا
------الطرق املائية ضيقة – التصميم السىء لالهوسة والكبارى– وقلة املوانى النهرية
 -2الشبة واالختالفبني كالمن منخفض الفيوم ومنخفض القطارة
 -1التشابة كالهما كونتهما عوامل التعرية اجلوية – حواف مرتفع
– تصريف داخلى  -2--االختالف الفيوم ينتمى لوداى النيل لوجود
التربة الفيضية ويتغى على نهر النيل وهومعمور ---بينما منخفض
القطارة غير معمور لشدة انخفاض قاعة ووجود تربة ملحية
 -3الشبة بني ميناء السويس وميناء بورسعيد كالهما من املوانى
الرئيسة ملصر  ---يقعان على مدخل قناة السويس السويس جنوبا
وبورسعيد شمال االختالف ان ميناء السويس لة اهمية فى زيادة حركة
التجارة بني مصر والدول العربية وخاصة السعودية
 -4م��ش��روع��ات ن��ف��ذت المت���ام ال��ط��رق املالحية املائية ف��ى مصر
 -1قناة طنطا املالحية التى تربط شبني الكوم كفر الزيات  -2ربط
االسكندرية بالقاهرة عن طريق الرياح البحيرى فترعة اخلندق فترعة
املحمودية
امليزان التجارى ----قبل ان تتحرر اقتصاديا مع اجنلترا بحكم
االستعمار وتصدر القطن واتصاالتها بالدول االخرى محدودة ----
بعد حتررها اقتصاديا توسعت فى معاالتها التجارية حتول جزء كبير
من جتارتها الى اسواق جديدة شملت الكتلة الشرقية والدول العربية
واصبح البترول يتصدر قائمة الصادارات املصرية يلجأ اليها العربان
فتقوم الزراعة البسيطة ومنط زراعة الواحة وتركز على النخيل وبعض
حشائش الرعى والشعير والقمح
ــ ماذا كان يحدث إذا
كان انحدار هضبة احلبشة نحو اجلنوب الشرقى
االجابة
ملا دخلت ضمن حوض النيل – فقدت مصر اكبر واهم املوارد املائية
واعتمدت على املنابع الدائمة القليلة املياة – ملا وجدت التربة الفيضية
فى مصر ومل��ا تكون السهل الفيضى ف��ىال��وادى والدلتا – تناقصت
مساحة دول حوض النيل – اجتهت مياها الى البحر االحمر
ـ قارن بني الواحات الداخلة والواحات اخلارجة من حيث املوقع .
االجابة
الواحات اخلارجة تقع فى اجلزء الشرقى من منخفض كبير – بينما
الواحات الدخلة تقع فى اجلزء الغربى من نفس املنخفض و االثنني
شكالهما طولى
ـ قارن بني التخزين املوسمى والتخزين القرنى ملاء النيل مع كر امثلة
للمشروعات التى حتققت ذلك فى كالمن السودان واوغندة
االجابة
التخزين املوسمى هو تخزين جانب من مياة النيل فى موسم الفيضان
حيث تتوافر املياة وتتزايد لالنتفاع بها وقت احلاجة حيث تكون املياة
اجلارية اقل من املطلوب – التخزين القرنى وهو التخزين املستمر توفير
املياة فى السنوالت العالية االيراد لالنتفاع بها فى السنوات املنخفضة
االيراد اى التىتقل عن االحتياجات املطلوبة

