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أبناءنا األعزاء طالب وطالبات الصف األول الثانوي. 
يسعدنا أن نقدم لكم كتاب الجغرافيا بعنوان ) جغرافية مصر( وقد بدأنا الكتاب بجولة في الجغرافيا 

وفروعها  ومصادر المعرفة الجغرافية التقليدية والحديثة وذلك ألنك تدرس مادة الجغرافيا مستقلة ألول 
مرة كما يتناول الكتاب دراسة مصر طبيعيًّا من حيث الموقع والسطح والمناخ وبشريًّا من حيث السكان 

واألنشطة االقتصادية.
وقد راعينا في هذا الكتاب :

االهتمام بتنمية الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية بشكل متوازن.. 1
الربط بين المنهج وحياة المتعلم كلما أمكن.. 2
التركيز على المفاهيم األساسية والمصطلحات الجغرافية.. 3
التأكيد على التعلم النشط الذي يجعل المتعلم مشارًكا إيجابًيا في المواقف التعليمية المختلفة.. 4
ربط المنهج بالقضايا المعاصرة ، واألحداث الجارية، والمهارات الحياتية.. 5
تنمية مهارات استخدام الخرائط والرسوم والجداول واإلحصاءات.. 6
تقديم أمثلة تطبيقية لدور الجغرافيا في حل المشكالت المجتمعية.. 7
التركيز على مهارات التعامل مع أنماط التكنولوجيا المعاصرة والتقنيات الحديثة .. 8
التأكيد على مهارات التفكير الجغرافى، وفهم الحاضر واستشراف المستقبل.. 9

االهتمام بتنمية مهارات التفكير العليا ليكون المتعلم قادًرا على صناعة المعرفة، والتفكير الناقد. 10
بحيث يكتسب الدقة في مالحظة الوقائع ومناقشتها، وتقييمها.  

التركيز على القيم االجتماعية واألخالقية التي يرتضيها المجتمع وتحفظ له توازنه .. 11
تعدد وتنوع مصادر التعلم من كتب ومراجع وأطالس ومواقع إلكترونية. . 12
 ويشتمل الكتاب على خمس وحدات دراسية تتضمن عدًدا من الدروس على النحو التالي: . 13

الوحدة األولى: وعنوانها الجغرافيا ومصادرها وتقنياتها الحديثة.
يتناول الدرس األول منها صور علم الجغرافيا منذ القدم حتى الوقت الحاضر وفروع الجغرافيا المختلفة 

وما أضيف إليها من فروع حديثة وينتهي الدرس األول بتحديد مصادر الحصول على المعلومات الجغرافية 
ومنها األطالس والقواميس والكتب واإلنترنت وغيرها. 

والدرس الثاني من الوحدة األولى يتناول مفهوم الخريطة وأهميتها وأسس رسم الخريطة وتصنيف 
الخرائط حسب الموضوع أو مقياس الرسم. 

وتنتهي الوحدة األولى بدراسة مختصرة لتقنيات الجغرافيا الحديثة متمثلة في االستشعار عن بعد وتطبيقاته 
ونظم المعلومات الجغرافية من حيث مكوناتها ومجاالت استخدامها . ثم تعريف نظام تحديد المواقع 

العالمي ومجاالت استخدامه. 

أما الوحدة الثانية: و عنوانها الموقع و مظاهر سطح مصر.
سيتناول الدرس األول منها موقع مصر وأهميته والحدود السياسية لمصر.

ويتضمن الدرس الثاني التكوينات  الجيولوجية المتنوعة وعوامل تشكيل األراضي المصرية.

املقدمة	



بينما يشتمل الدرس الثالث على دراسة للوحدات التضاريسية الرئيسة في مصر ممثلة في »وادي النيل 
والدلتا ومنخفض الفيوم والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء« مع دراسة كل ما يميز 

سطح كل منها من خصائص وأشكال أرضية. 
والوحدة الثالثة: و عنوانها المناخ و الحياة النباتية و الحيوانية في مصر.

 تعالج في درسها األول المناخ في مصر والعوامل المؤثرة فيه وخصائص المناخ خالل فصول السنة األربعة.
ويتضمن الدرس الثاني األقاليم المناخية في مصر.

بينما يتضمن الدرس الثالث الحياة الطبيعية في مصر ممثلة في النبات الطبيعي من حيث العوامل المؤثرة في 
نموه وتوزيعه الطبيعي وخصائصه، ثم دراسة الكائنات الحية وأهم أنواع الحيوانات والطيور، وينتهي هذا 

الدرس بدراسة للمحميات الطبيعية في مصر من حيث التوزيع وأنواعها وأهميتها. 

في الوحدة الرابعة: من الكتاب بعنوان سكان مصر.
 يشتمل الدرس األول منها السكان من حيث تحديد مصادر بيانات السكان وأسباب النمو السكاني 

والتركيب السكاني، وفي الدرس الثاني معالجة لتوزيع السكان وتحديد العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة 
في التوزيع ودراسة الكثافة السكانية وسكان الحضر والريف في مصر. 

ويتضمن الدرس الثالث المشكلة السكانية وتحديد أبعادها مع دراسة للمشكالت االجتماعية بالمجتمع 
مثل ازدحام المدن واألمية واإلدمان وغيرها. 

وفي الوحدة الخامسة: و عنوانها  األنشطة االقتصادية في مصر.
يتضمن الدرس األول منها دراسة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من حيث العوامل المؤثرة في 

الزراعة وأهم المحاصيل الزراعية وتحديد للمشكالت التي تواجه التنمية والجهود المبذولة للنهوض 
بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. 

إنتاج مصر  ويتضمن الدرس الثاني النشاط التعديني واستخراج البترول والغاز الطبيعي وأهم المعادن و
منها، ويتضمن الدرس الثالث الصناعة من حيث مقوماتها وأهم أنواعها ومعوقات الصناعة وجهود الدولة 

لتنميتها ثم دراسة التجارة الخارجية والتجارة الداخلية في مصر. 
وقد تناول الدرس الرابع السياحة في مصر من حيث مقوماتها وأهم مناطقها وأنواعها والمعوقات وجهود 

الدولة في التنمية السياحية. 
وتنتهي الوحدة الخامسة بدراسة النقل من حيث أنواع النقل في مصر ومستقبله والوضع االقتصادي 

والمصري والتحديات التي يواجهها. 

وأخيًرا نأمل من الله أن نكون قد قدمنا لك كتاًبا يفيدك ويساعدك على أن تكون مواطًنا منتًجا وفعااًل في 

وطنك الحبيب مصر.

               

 والله  من وراء القصد وهو يهدي السبيل                           

                                                                         المؤلفون 





اجلغرافيا ومصادرها وتقنياتها احلديثة

دروس الوحدة

علم اجلغرافيا )مفهومه –فروعه- مصادره(. الدرس األول :     

اخلريطة يف حياتنا. الدرس الثاين :     

تقنيات اجلغرافيا احلديثة. الدرس الثالث :     

مقدمة

عزيزي الطالب/عزيزيت الطالبة:

وتطبيقاهتا  املختلفة  وفروعها  اجلغرافيا  مفهوم  الوحدة  تتناول 

املعلومات  عىل  احلصول  مصادر  تتناول  كام  احلياة،  جماالت  يف 

اجلغرافية. وتعد اخلريطة  من أهم مصادر احلصول عىل املعلومات، 

تتناول  كام  املختلفة،  وأنواعها  أساسياهتا  حيث  من  وستدرسها 

املعلومات  نظم  يف  تتمثل  التي  احلديثة  اجلغرافيا  تقنيات  الوحدة 

بعد،  عن  واالستشعار  العاملي  املواقع  حتديد  ونظام  اجلغرافية، 

وتطبيقات كل منها يف جماالت احلياة املختلفة.

الوحدة األولى
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املهارات

القيم
االنتماء.	 

 المواطنة.	 

تقدير قيمة التكنولوجيا.	 

✽

العولمة.	 

المهارات الحياتية.	 

القضايا املتضمنة ✽

املفاهيم املتضمنة
جغرافيا.	 

خريطة.	 

مقياس الرسم.	 

مفتاح الخريطة.	 

صور جوية .	 

مرئيات فضائية.	 

استشعار عن بعد.	 

نظم المعلومات 	 
الجغرافية.

✽

 التفكير الجغرافي.	 

 البحث الجغرافي.	 

 استخدام الخرائط.	 

 استخدام الصور 	 
الفوتوغرافية والمرئيات 

الفضائية.

 استخدام األطالس 	 
والموسوعات الجغرافية.

التواصل االجتماعي عبر 	 
شبكة المعلومات الدولية 

"اإلنترنت".

مخرجات التعلم:✽

في نهاية الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادًرا على أن :

يحدد المقصود بالجغرافيا.. 1

يميز بين فروع الجغرافيا الحديثة.. 2

يستنتج قيمة الجغرافيا في حياة الفرد والمجتمع.. 3

يتعرف تقنيات الجغرافيا الحديثة )نظم االستشعار . 4

عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية GIS  و نظام 

.)GPS تحديد المواقع العالمى

يعدد مصادر الحصول على المعلومات الجغرافية.. 5

يميز بين الصور الجوية والمرئيات الفضائية.. 6

يميز بين أنواع الخرائط المختلفة حسب . 7

موضوعاتها واستخداماتها.

يستخدم تكنولوجيا المعلومات في جمع وتنظيم . 8

وعرض المعلومات الجغرافية.

يستخدم الخرائط واألطالس والقواميس . 9

والموسوعات الجغرافية في جمع معلومات 

جغرافية.

يستخدم تقنيات الجغرافيا الحديثة.. 10

يطبق المفاهيم األساسية للخريطة )الرموز - . 11

االتجاهات - األلوان - مقاييس الرسم(.

يقرأ الصور الفوتوغرافية والجوية وصور األقمار . 12

الصناعية.

يوظف أدوات التمثيل الجغرافي في اتخاذ القرار . 13

المناسب.

✽

اجلغرافيا ومصادرها وتقنياتها احلديثة
الوحدة األولي
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القضايا املتضمنة

المهارات الحياتية.	 

✽

القيم املتضمنة

االنتماء.

✽

املفاهيم املتضمنة

جغرافيا - جغرافيا طبيعية 

وفروعها - جغرافيا بشرية 

وفروعها - جغرافية تطبيقية 

- معاجم وقواميس جغرافية - 

الدراسة الميدانية.

✽

املهارات الفرعية ✽

جمع وعرض المعلومات 	 

الجغرافية.

قراءة الصور الفوتوغرافية 	 

والمرئيات الفضائية.

 تفسير واستخدام األطالس 	 

والموسوعات الجغرافية.

استخدام شبكة المعلومات 	 
الدولية "اإلنترنت".

الدرس األول  : علم اجلغرافيا )مفهومه – فروعه – مصادره(

أهداف الدرس:

في نهاية الدرس ينبغى أن يكون الطالب قادًرا على أن :

يحدد مفهوم الجغرافيا.. 1

يقارن بين الجغرافيا الطبيعية والبشرية.. 2

يحدد فروع الجغرافيا الطبيعية .. 3

يحدد فروع الجغرافيا البشرية.. 4

يميز بين فروع الجغرافيا الحديثة.. 5

يقارن بين جغرافية التضاريس وعلم الجيومورفولوجيا.. 6

يستنتج االتجاهات الحديثة في الجغرافيا.. 7

يقدر أهمية الجغرافيا في الحصول على المعلومات . 8

المختلفة.

يجمع معلومات من بعض المصادر التكنولوجية.. 9

يستخدم األطالس والقواميس الجغرافية في جمع . 10

معلومات جغرافية.

يعدد مصادر جمع المعلومات الجغرافية.. 11

يستنتج قيمة الجغرافيا في حياة الفرد والمجتمع.. 12

✽



الوحدة األولي

أملانيا  مدن  بعض  إىل  برحلة  القيام  أردت  إذا 

بيانات  عىل  احلصول  وأردت   ،)1(  شكل 

إليها  ذهابك  قبل  املدن  هذه  عن  معلومات  أو 

مثل ) املوقع – املناخ -أهم املعامل السياحية هبا 

التي ميكن احلصول  املعرفة  ما فروع  .....إلخ( 

منها عىل هذه املعلومات؟

هذه  عىل  احلصول  يف  يساعدك  علم  أهم  إن 

أقدم  إنه  حيث  اجلغرافيا؛  علم  هو  املعلومات 

عرفها  التي  البرشية  املعارف  وأسبق  العلوم 

اإلنسان.

: مفهوم اجلغرافيا أولاً
إغريقية   كلمة   )  Geography( اجلغرافيا   

تتكون من مقطعني: 

أوهلام:  Geo ويعىن األرض، وثانيهام :Graphy ويعىن الوصف ، وبذلك 

يكون تعريف اجلغرافيا قدميًا علم وصف األرض،  حيث كان الرحالة 

يزوروهنا،  التي  واألقاليم  البالد  عن  مشاهداهتم  ويسجلون  يصفون 

ومع تطور اجلغرافيا وأدواهتا واتساع نطاق بحثها تطور تعريفها  منذ 

لتتعرف  التايل  التخطيطى  الشكل  الحظ  احلارض،  الوقت  وحتى  القدم 

عىل املفاهيم الرئيسة للجغرافيا:

4

مفاهيم اجلغرافيا

علم دراسة 

املكان

علم وصف

 األرض

علم العالقات 

املكانية

علم توزيع 

الظاهرات

علم اجلغرافيا )مفهومه – فروعه   الدرس األول  : 
– مصادره(   

تساؤل ذاتي

ماذا نقصد بعلم اجلغرافيا ؟ وما 

أمهية دراسته ؟  

??

شكل )1( خريطة مجهورية أملانيا
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الدرس األول  :علم اجلغرافيا )مفهومه – فروعه– مصادره(
الوحدة األولي

هتتم اجلغرافيا حديًثا بدراسة األرض وما عليها من ظواهر طبيعية وبرشية، فهي علم له أساليبه وأدواته التي تطورت 

االقتصادية  املرشوعات  يف  املسامهة  مثل  الواقع  أرض  عىل  البرشية  اإلنجازات  يف  كبرًيا  دوًرا  تلعب  كام  كثرًيا، 

والزراعية والصناعية وختطيط املدن..... وغريها. 

يعرف علم اجلغرافيا حديًثا بأنه:

املتبادلة فيام بني  العالقات املكانية  الطبيعية والبرشية عىل سطح األرض، مع توضيح  الظواهر  علم دراسة 

اإلنسان وبيئته.

ثانيا  - تطور اجلغرافيا  عبر العصور:
يعد علم اجلغرافيا أهم وأقدم العلوم التي عرفتها البرشية ، وأكرثها 

تطوًرا عىل مر العصور و ذلك عىل النحو التايل:

العصور القدمية:
تعود بدايات علم اجلغرافيا إىل الرحالت واألسفار التي قام هبا اإلنسان القديم، 

وقد تطورت املعرفة اجلغرافية من خالهلا.

العصور الوسطى:
املسلمون : اهتموا بدراسة اجلغرافيا الوصفية، والقيام بالكشوف اجلغرافية، . 1

العامل  خريطة  املسلمون  اجلغرافيون  وضعها  التي  اخلرائط  أشهر  ومن 

لإلدريىس. الحظ شكل )2 ( 

عرص النهضة األوربية : تزامن تطور علم اجلغرافيا مع حركة الكشوف اجلغرافية واالستعامر، وبدأ تأسيس . 2

علم اخلرائط، ولعل أشهر و أهم الرحالت كانت ملاجالن حول العامل. الحظ شكل ) 3 (.

العصر احلديث :
شهد هذا العرص تقدًما يف وسائل النقل واملواصالت وعلم املساحة والتصوير اجلوى والفضاىئ وتطورت اخلرائط 

فكر واكتب ✦

✦

يف ضوء املفاهيم السابقة اكتب تعريًفا 

للجغرافيا من وجهة نظرك. 

شكل )2 ( خريطة العامل لإلدريىس

ابحث واكتب ✦

✦

ابحث يف شبكة اإلنرتنت عن أهم مؤلفات العلامء املسلمني يف جمال اجلغرافيا ثم سجلها يف جدول مستعيًنا 

بالنقاط التالية )اسم الكتاب -املؤلف- املجال الذي يبحث فيه(، ثم خلص ما توصلت إليه يف ورقة عمل يف 

كتاب األنشطة و التدريبات.
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الدرس األول  :علم اجلغرافيا )مفهومه – فروعه– مصادره(
الوحدة األولي

اجلغرافية ، وظهرت األطالس احلديثة، وبدأت اجلغرافيا تؤدي دوراً فعااًل  يف حياتنا املعارصة، وتم استخدام التقنيات 

العلمية احلديثة ، مثل نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد.

ا- أهمية دراسة اجلغرافيا : ثالثاً
للجغرافيا أمهية كربى ميكن إجيازها فيام ييل:

هتتم اجلغرافيا بوصف وحتليل الظواهر الطبيعية والبرشية و العالقات 	 

بينها.

تستخدم األساليب العلمية احلديثة يف تفسري وحتديد خصائص الظواهر 	 

و نشأهتا وأمناط توزيعها .

متثل حلقة اتصال بني العلوم املختلفة، واالستفادة منها يف جماالت دراستها.	 

تعالج الظواهر الطبيعية والبرشية، والعالقات بينها بالوسائل التكنولوجية املتقدمة.	 

تدرس التفاعل بني اإلنسان وبيئته.	 

تطرح احللول العملية واملمكنة للمشكالت السكانية والبيئية واألخطار 	 

التي يتعرض هلا اإلنسان وممتلكاته.

أصبح هلا دور مهم يف حياة اإلنسان وخاصة يف جماالت استثامر املوارد 	 

الطبيعية والتخطيط العمراين.

للكون 	  دراسته  خالل  من  بالله  الراسخ  اإلميان  إىل  باإلنسان  تؤدي 

واألرض.

ا- فروع علم اجلغرافيا: رابعاً
نظًرا التساع املعرفة ووفرة املعلومات اجلغرافية وتنوعها، انقسمت 

اجلغرافيا إىل  قسمني رئيسني لكل قسم منها فروع خاصة به. 

شكل )   3  ( مسار رحلة ماجالن حول العامل

فكر و ابد رأيك ✦

✦

 ما أهم استخدامات اجلغرافيا يف 

حياتك؟

قمر صناعى يصور سطح األرض

اقرأ و استنتج
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الدرس األول  :علم اجلغرافيا )مفهومه – فروعه– مصادره(
الوحدة األولي

Physical   Geography  :1-  اجلغرافيا الطبيعية
هتتم بدراسة الظواهر اجلغرافية الطبيعية التي خلقها الله – سبحانه وتعاىل - و تفاعل مكوناهتا. الحظ الشكل 

التخطيطي التايل لتتعرف أهم فروعها:

 

Human   Geography :2-  اجلغرافيا البشرية
هتتم بدراسة الظواهر البرشية عىل سطح األرض، الناجتة عن تفاعل اإلنسان مع بيئته. الحظ الشكل التخطيطى 

التايل لتتعرف أهم فروعها:

  اجليومورفولوجيا

هتتم بدراسة 

أشكال سطح 

األرض والعوامل 

الطبيعية التي 

شكلتها .

اجلغرافيا 

احليوية
هتتم بدراسة 

توزيع وحتليل 

الرتبة والنبات 

الطبيعي 

واحليوان 

الربي.

اجلغرافيا 

الفلكية
هتتم بدراسة 

شكل األرض 

وحركتها 

وعالقتها 

بالكواكب 

األخرى 

والنجوم.

 اجلغرافيا املناخية

هتتم بدراسة

عنارص املناخ 

و األقاليم

املناخية، وأثر

املناخ عىل

اإلنسان وأنشطته.

 جغرافية

 التضاريس
 هتتم بدراسة 

األشكال

التضاريسية

الرئيسة

عىل سطح

األرض.

 جغرافية

البحار

 و املحيطات

 هتتم بدراسة 

اخلصائص 

اجلغرافيةللبحار 

و املحيطات.

فروع اجلغرافيا الطبيعية

فروع اجلغرافيا البرشية

 اجلغرافيا االقتصادية

هتتم بدراسة األنشطة

االقتصادية كالزراعة

والرعي والتعدين والطاقة

والصناعة والنقل.

جغرافية السكان

هتتم بدراسة

خصائص السكان

من حيث: النمو 

والرتكيب والتوزيع

السكاين والكثافة

السكانية   واهلجرة

بأنواعها .

اجلغرافيا السياسية

هتتم بدراسة الدول كظاهرة

سياسية من حيث مقوماهتا

الطبيعية واالقتصادية

واالجتامعية، واحلدود

السياسية واملشاكل والعالقات

الدولية .

  جغرافية العمران 

هتتم بدراسة العمران

الريفي واحلرضي

عىل سطح األرض،

ودراسة املشكالت

املوجودة هبا وكيفية

حلها، كام هتتم

بالتخطيط العمراين.
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الدرس األول  :علم اجلغرافيا )مفهومه – فروعه– مصادره(
الوحدة األولي

توجد فروع أخرى للجغرافيا ال تنتمي إىل جمموعة بعينها ولكنها ترتبط 

هبا يف قواسم مشرتكة وهي ذات أمهية كبرية ويتمثل أمهها فيام ييل:

1- اجلغرافيا اإلقليمية: 

هتدف اجلغرافيا اإلقليمية إىل تقسيم العامل والقارات إىل أقاليم، وحتدد  

خصائص كل إقليم )الطبيعية والبرشية( وما يتميز به عن غريه من  

األقاليم املجاورة أو البعيدة. الحظ الشكل التخطيطي لتتعرف العالقة  

بني اجلغرافيا اإلقليمية والعلوم األخرى.  

2- اجلغرافيا التارخيية :

و هي فرع اجلغرافيا الذي هيتم بدراسة الظواهرالطبيعية والبرشية  

يف املايض معتمدة عىل أدوات منها اخلرائط القدمية وأدوات التاريخ  

املختلفة والوثائق التارخيية وكتابات الرحالة وغريها.   

فروع حديثة للجغرافيا: 
فقد  معرفية،  وثورة  تكنولوجية  تغريات  من  املجتمع  يواجه  ملا  نظًرا 

ظهرت فروع جديدة للجغرافيا منها اجلغرافيا الطبية وجغرافية اجلرمية 

وجغرافية اخلدمات.

Medical   Geography :1-  اجلغرافيا الطبية
العوامل  دراسة  الصحية و  اخلدمات  املكاين ملصادر  التوزيع  و  التحليل  و   - انتشارها  و  األمراض  بتوزيع  هتتم 

الطبيعية والبرشية التي تؤثر بالسلب أو باإلجياب يف صحة  اإلنسان. 

Geography   of   Crime : 2- جغرافية اجلرمية
بالعوامل االجتامعية  املجرمني، وأسباب حدوث اجلرمية، وربط هذه اجلرائم  املكان وأفعال  العالقة بني  تدرس 

واالقتصادية املرتبطة بكل إقليم .

ا : الجتاهات احلديثة في  اجلغرافيا : خامساً
ظهرت بعض االجتاهات احلديثة يف اجلغرافيا مثل االجتاه نحو الدراسات 

خدمة  يف  اجلغرافية  املعرفة  بتوظيف  وذلك  التطبيقية  اجلوانب  و  البيئية 

يعرف  ما  وهو  منها،  يعاين  التي  املشكالت  حل  يف  واملسامهة  املجتمع، 

املرشوعات. وتقييم  والتنمية  بالتخطيط  ترتبط  التي  التطبيقية  باجلغرافيا 

الحظ الشكل التخطيطي التايل لتتعرف جماالهتا:

ابحث واكتب ✦

✦

ابحث يف شبكة اإلنرتنت عن 

فروع أخرى للجغرافيا احلديثة ثم 

حدد : اسم الفرع - املوضوعات 

التي يدرسها.

ابحث واكتب ✦

ابحث يف شبكة اإلنرتنت عن 

الفروع املختلفة للجغرافيا البرشية، 

ثم حدد جمال كل فرع من هذه 

الفروع. 

✦

العالقة بني اجلغرافيا والعلوم األخرى.

اجلغرافيا

األحوال اجلوية

ج.مناخية

ختطيط
ج.العمران

جيا
جيولو

س 
ري

ضا
ج.ت

علوم طبيعية

ج.حيوية

يةاقتصاد
صاد

إقت
ج.

فلك

كية
ج.فل

 وسياسيةتاريخ

ج.سياسية
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الدرس األول  :علم اجلغرافيا )مفهومه – فروعه– مصادره(
الوحدة األولي

ا- مصادر جمع املعلومات اجلغرافية :  سادساً
إذا أردت الذهاب يف رحلة إىل إحدى املناطق السياحية يف مرص وأردت احلصول عىل بيانات أو معلومات عن هذا 

املكان قبل ذهابك إليه بصورة بسيطة ورسيعة ودقيقة، هل تعرف ما املصادر التي ميكن احلصول منها عىل هذه 

املعلومات؟

تتعدد املصادر التي ميكن احلصول منها عىل هذه املعلومات. الحظ الشكل التخطيطى التايل لتتعرفها: 

تساؤل ذاتي

ما أهم جماالت اجلغرافيا التطبيقية؟
??

حتديدمواقع املوانئ بالنسبة 

الجتاه األمواج الذي يرتبط 

باجتاه الرياح.

التنبؤ باملرشوعات التنموية 

بحيث ال ترض بالبيئة و ال 

تستنزف مواردها.

حتديد مواقع املصانع وتوطن 

الصناعات من حيث اجتاه 

الرياح التي حتمل امللوثات 

الصناعية إىل مواقع العمران.

ربط مناطق اإلنتاج مبناطق 

االستهالك، و ربط مناطق 

السكن مبناطق اخلدمات.

االختيار األمثل ملوقع 

املنشآت السكنية واملطارات 

والفنادق الكربى واخلدمات 

الطبية وغريها.

 حل عديد من املشكالت 

مثل: االزدحام السكاىن  

- النقل و املواصالت - 

التخطيط للمدن وغريها.

جماالت اجلغرافيا التطبيقية

الكتب 

واملوسوعات.

األطالس. املعاجم والقواميس 

اجلغرافية.

الصور اجلوية 

واملرئيات الفضائية.

اإلنرتنت.الدراسة امليدانية.

مصادر مجع املعلومات اجلغرافية
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الدرس األول  :علم اجلغرافيا )مفهومه – فروعه– مصادره(
الوحدة األولي

1-  الكتب واملوسوعات: 
توجد عديد من الكتب منها القديم واحلديث واملعارص، ومنها كتب باللغة 

تأخذ  التي  اجلغرافيا  يف  الرتاثية  الكتب  وهناك  أجنبية،  بلغات  و  العربية 

يوجد عديد  كام  وغريها،  بطوطة«  ابن  رحلة  »كتاب  مثل  وثائقية  صوًرا  

من الكتب اإلحصائية الدولية مثل الكتاب اإلحصايئ السنوي الذي تصدره 

األمم املتحدة.

2- املعاجم والقواميس اجلغرافية:
و  الطبيعية  اجلغرافية  للظاهرات  واملفاهيم  املصطلحات  تعريف  تضم 

البرشية أو أن تكون شارحة للمعىن اجلغرايف للفظ أو الظاهرة.

3- األطالس: 
أنواعها  بجميع  األطالس  وتعد  اخلرائط،  من  عديد  األطالس  تضم 

الطبيعية  الظواهر اجلغرافية  مبثابة معلومات جغرافية خمتزلة لشتى 

والبرشية

4- الصور اجلوية واملرئيات الفضائية: 
سوف يتم دراستها بالتفصيل يف الدرس الثالث.

5- الدراسة امليدانية: 
الدراسة امليدانية تربط بني الدراسة النظرية والواقع، وعادة ما تتم يف شكل 

زيارات مجاعية أو فردية للمكان الذي تتم دراسته، وتستخدم أثناء الدراسة 

 GPS وجهاز  القياس  ورشيط  البوصلة  مثل  األدوات  من  عديد  امليدانية 

واخلرائط.

بالطرق  امليدانية  الدراسة  من  عليها  احلصول  تم  التي  البيانات  حتليل  ويتم 

ومن  اآليل،  احلاسب  برامج  بواسطة  تعالج  والتي  واإلحصائية،  الرياضية 

توجد يف مرص جمموعة كبرية من 

األطالس املتخصصة مثل:

 أطلس الرتبة يف مرص مبقياس 	 

رسم 100٫000/1 عام 1986 

 أطلس مرص الفضايئ مبقياس 	 

500٫000   /1 رسم  

كام يوجد عديد من األطالس 	 

القدمية مثل: أطلس عمر 

طوسون - وأطلس احلملة 

الفرنسية.

أضف إلى معلوماتك ✿

ابحث واكتب ✦

✦

استعن بأحد األطالس اجلغرافية املتخصصة يف املكتبة ثم امجع 

معلومات عن أهم الظواهر الطبيعية املوجودة يف مرص ثم سجل 

ما توصلت إليه يف ورقة عمل بكتاب األنشطة والتدريبات.

غالف كتاب رحلة ابن بطوطة

بوصلة
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الدرس األول  :علم اجلغرافيا )مفهومه – فروعه– مصادره(
الوحدة األولي

خالهلا ميكن رسم اخلرائط وتوقيع البيانات التي تم مجعها أثناء الدراسة امليدانية.

الصعوبات التي تواجه الدراسة امليدانية:

ارتفاع التكاليف املادية.	 

صعوبة املواصالت وخاصة يف املناطق الوعرة والبعيدة.	 

صعوبة احلصول عىل بعض اخلرائط التفصيلية والصور اجلوية الالزمة للدراسة امليدانية ملنطقة الدراسة.	 

6- اإلنترنت:
الشبكة  باسم  املعلومات اجلغرافية، وتعرف  للمعلومات من املصادر الرسيعة للحصول عىل  الدولية  الشبكة  تعد 

العنكبوتية، ويوجد عديد من الربامج واملواقع املتاحة والتي متكنك من احلصول عىل صور جوية أو فضائية مثل 

 .Google Earth برنامج

مشروع الدرس

خطط بالتعاون مع زمالئك وحتت إرشاف معلمك لدراسة ميدانية إلحدى الظواهر اجلغرافية يف البيئة التي 

تعيش فيها مستعيًنا بالنقاط التالية:

مكان الدراسة امليدانية.	 

اهلدف من الدراسة.	 

األدوات واألجهزة التي ستستخدمها.	 

الصعوبات التي تواجه الدراسة امليدانية.	 

سجل ما توصلت إليه يف ورقة عمل يف كتاب األنشطة والتدريبات.	 

!!

تطبيقات تكنولوجية

احلصول  يف   Google Earth برنامج  استخدم 

فيها،  تعيش  التي  للمنطقة  حديثة  صور  عىل 

حتميل  وميكن  مبسطة.  بصورة  وارسمها 

اإللكرتوىن  املوقع  خالل  من  الربنامج 

 http://www.google.com/earth/index.html

Google Earth واجهة برنامج
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الدرس األول  :علم اجلغرافيا )مفهومه – فروعه– مصادره(
الوحدة األولي

قيم أتعلمها: 

اإلنرتنت ثروة معلوماتية له إجيابياته وسلبياته، 

احرص عىل استخدامه االستخدام األمثل.

z :سلوكيات إجيابية

الكتب واألطالس واملعاجم والقواميس ثروة 

قومية جيب احلفاظ عليها.

z

استعد للدرس التالي:
و اآلن بعد أن تعرفت عىل اجلغرافيا ومفهومها وفروعها وتطبيقاهتا، سوف نتعرف يف الدرس التايل عىل 

اخلريطة و أساسياهتا وتصنيفها.

&تذكر ما تعلمت في الدرس

االجتاهات 

احلديثة يف 

اجلغرافيا

فروع

علم

 اجلغرافيا  

أمهية دراسة 

اجلغرافيا

تطور اجلغرافيا 

عرب العصور

مفهوم 

اجلغرافيا

الكتب و املوسوعات

اإلنرتنت

القواميس

 واملعاجم اجلغرافية

األطالس

الدراسة امليدانية

العصور 

الوسطى

اجلغرافيا 

البرشية

فروع 

حديثة

العصور 

القدمية

اجلغرافيا 

الطبيعية

العرص 

احلديث

مصادر مجع 

املعلومات 

اجلغرافية

الصور اجلوية 

واملرئيات الفضائية

 اجلغرافيا

اجلغرافيا 

التطبيقية

اجلغرافيا 

الطبية

جغرافيا 

اجلرمية



13

القضايا املتضمنة

العولمة.	 

 المهارات الحياتية.	 

✽

القيم املتضمنة

المواطنة.	 

االنتماء.	 

✽ املفاهيم املتضمنة

خريطة.	 

مقياس الرسم.	 

مفتاح الخريطة.	 

✽

املهارات الفرعية ✽

تحليل الظواهر الجغرافية.	 

جمع وعرض المعلومات 	 

الجغرافية.

قراءة وتحليل الصور 	 

الفوتوغرافية والمرئيات 

الفضائية.

 قراءة وتفسير األطالس 	 

والموسوعات الجغرافية. 

 قراءة وتحليل الخريطة 	 

واالستنتاج منها.

الدرس الثاني  : اخلريطة في حياتنا

أهداف الدرس:

في نهاية الدرس ينبغى أن يكون الطالب قادًرا على أن :

الرسم- . 1 مقياس  الخريطة-   ( التالية  المفاهيم  يحدد 

مفتاح الخريطة(.

يحدد أساسيات الخريطة.. 2

على . 3 المسافات  حساب  في  الرسم  مقياس  يستخدم 

الطبيعة.

يستنتج أهمية شبكة اإلحداثيات في الخريطة.. 4

يحدد داللة الرموز واأللوان المستخدمة في الخريطة.. 5

يستنتج التطبيقات الحياتية للخريطة.. 6

يميز بين أنواع الخرائط حسب عناصرها و استخدامها.. 7

يستنتج أساسيات  الخريطة الالزمة لقراءتها .. 8

القرار . 9 اتخاذ  في  الجغرافي  التمثيل  أدوات  يوظف 

المناسب.

10 . - )الرموز  للخريطة  األساسية  المفاهيم  يطبق 

االتجاهات - األلوان - مقياس الرسم(.

يقدر أهمية الجغرافيا في حياته.. 11

✽
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الوحدة األولي

الدرس الثاني :اخلريطة في حياتنا

احتاج اإلنسان منذ القدم إىل رسم الظواهر الطبيعية، وتسجيل ما يالحظه يف حياته، كتحديد االجتاهات والطرق 

التي متكنه من التنقل، فبدأ يف رسم خرائط  بسيطة رسعان ما تطورت وتنوعت عرب الزمن بتطور التقنيات 

احلديثة.

فإذا سافرت إىل أي مكان  فإنك حتتاج إىل اخلريطة يف أثناء الرحلة لتوجهك إىل الطريق الذي تسلكه، أو حتدد 

لك موقًعا ما، ويف أي اجتاه تسري.

اخلريطة: 

هي متثيل لظواهر سطح األرض أو جزء منه عىل سطح  مستو مبقياس 

لظواهر  التمثيل   هذا  يكون  قد  معينة،  وألوان  ورموز  معني  رسم 

طبيعية أو برشية أو كليهام.

أهمية اخلريطة:
أصبحت  احلديث،  العرص  يف  اخلرائط  صناعة  يف  الكبري  التقدم  مع 

قائد  من  كل  ويستخدمها  اإلنسان.  حياة  يف  مهاماًّ  عنرصاً  اخلريطة 

الطائرة أو قبطان السفينة لتحديد اجتاهات السري، واجلندى يف تدريباته 

وعملياته العسكرية، واملهندس يف إنشاءاملباىن والطرق ، واجليولوجى يف 

التنقيب عن املعادن ومصادر الطاقة، وأنت عزيزي الطالب تستخدمها 

يف دراستك للجغرافيا.

الحظ الشكل التخطيطي التايل لتتعرف أمهيتها:

أمهية اخلريطة

تعد اخلرائط 

لغة خمترصة 

وتنقل معلومات 

كثرية وبشكل 

واضح.

تعد مصدراً 

مهاماًّ من مصادر 

احلصول عىل 

املعلومات 

اجلغرافية.

تساعد عىل 

حل كثري من 

املشكالت 

وتفسري عديد 

من الظواهر.

تساعد عىل 

فهم عديد 

من العالقات 

املكانية 

وتوضح 

االرتفاعات 

واالنخفاضات.

توضح 

أوجه الشبه 

واالختالف  

بني الظواهر 

اجلغرافية 

والعالقات 

بينها. 

تساعد الطالب 

أثناء الدراسة 

عىل فهم 

املعلومات.

تساؤل ذاتي

 ما املقصود باخلريطة؟ 
??

تساؤل ذاتي

ما أمهية اخلريطة؟
??

استخدام اخلريطة يف العمليات 
العسكرية
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الدرس الثاني :اخلريطة في حياتنا
الوحدة األولي

أساسيات اخلريطة:
جمموعة البيانات األساسية التي توجد عىل اخلريطة؛ هي بيانات 

رضورية لقراءة اخلريطة شكل )4(، الحظ الشكل التخطيطي التايل 

لتتعرفها.
أساسيات اخلريطة

إحداثيات مقياس الرسمعنوان اخلريطة

اخلريطة

إطار

 اخلريطة

مفتاح

 اخلريطة

املصدراجتاه الشامل

فكر وابد رأيك ✦

✦

ما أمهيه اخلريطة يف حياتك 

اليومية؟

شكل )4( أساسيات اخلريطة
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الوحدة األولي

الدرس الثاني :اخلريطة في حياتنا

:  عنوان اخلريطة: أولاً
اخلريطة  مكان  عن  معلومات  من  اخلريطة  تتضمنه  ما  عىل  يدل 

وموضوعها، وهو أول ىشء جيب قراءته من اخلريطة. 

ا: مفتاح اخلريطة: ثانياً
 دليل يضم املصطلحات و الرموز التي متثل مجيع الظواهر اجلغرافية 

نوع  حسب  املستخدمة  الرموز  وختتلف  اخلريطة،  عىل  املرسومة 

الظاهرة التي متثلها، فقد تكون رموز خطية أو مساحية )ملونة أو 

مظللة( أو نقطية ) رمز هندىس أو تصويرى(، والبد أن متاثل رموزه 

نفس الرموز املوقعة عىل اخلريطة.

ا: مقياس الرسم: ثالثاً
 هو النسبة بني األبعاد اخلطية عىل اخلريطة وما متثله هذه األبعاد 

سطح  كل  أو  جلزء  مصغرة  صورة  هي  فاخلريطة  الطبيعة،  عىل 

األرض بنسبة معينة .

فمثاًل إذا كان  مقياس رسم خريطة ما 1: 100٫000  معىن ذلك 

أن كل 1سم عىل اخلريطة يقابله100٫000سنتيمرت أو 1 كيلو مرت 

عىل الطبيعة.

أنواع مقياس الرسم:

يظهر مقياس الرسم عىل اخلريطة يف صور ثالث. الحظ الشكل 

التخطيطى التايل لتتعرفها:

املسافة عىل اخلريطة

املسافة عىل الطبيعة
مقياس رسم اخلريطة =

الرموز املساحية: تستخدم لعرض 	 

الظواهر اجلغرافية التي يكون 

هلا مساحة وحدود واضحة مثل: 

بحرية ومستنقع و سبخة.

الرموز النقطية : تستخدم لعرض 	 

الظواهر الصغرية، وقد تكون 

هندسية أو تصويرية متثل صورة 

صغرية للظاهرة مثل: املدن 

واملطارات و املوانئ وغريها.

أضف إلى معلوماتك ✿

بعض الرموز املستخدمة يف اخلرائط اجلغرافية

الحظ الرموز التالية  وصنفها إىل رموز 

خطية ورموز مساحية ورموز نقطية:

الحظ وصنف : 
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الدرس الثاني :اخلريطة في حياتنا
الوحدة األولي

استخدام مقياس الرسم يف حساب املسافات:

يفيد املقياس يف حساب طول أي مسافة عىل الطبيعة فإذا طلب 

منا حساب املسافة عىل الطبيعة بني أي نقطتني عىل اخلريطة، فإننا 

نقيس املسافة بني النقطتني عىل اخلريطة و بواسطة مقياس الرسم 

نحسب طول املسافة احلقيقية عىل الطبيعة.

مثال:

مقياس  بني مدينتني عىل اخلريطة 20سم،  وكان  املسافة  إذا كانت 

رسم اخلريطة 1: 1٫000٫000 معىن ذلك أن كل سم عىل اخلريطة 

يقابله 10كم عىل الطبيعة. إذن املسافة بني املدينتني تساوى 200 كم. 

ا: إحداثيات اخلريطة :  رابعاً
توضح املوقع الفلىك ملكان ما من خالل خطوط الطول و دوائر العرض 

عىل اخلريطة، والبد أن تكون هذه اإلحداثيات موجودة عىل اجلوانب 

الداخلية من إطار اخلريطة ، وتساعدنا اإلحداثيات اجلغرافية عىل حتديد 

املوقع واملناخ والتوقيت. الحظ شكل )5(.

فكر واحسب ✦

✦

استعن بأحد األطالس 

املوجودة مبكتبة املدرسة،  

وقس املسافة بني مدينتي 

القاهرة واإلسكندرية 

عىل اخلريطة وباستخدام 

مقياس الرسم احسب 

املسافة عىل الطبيعة.

أنواع مقياس الرسم

أبسط أشكال مقياس الرسم، 

وفيه تبني  وحدة القياس عىل 

اخلريطة وما يقابلها عىل الطبيعة 

مثال:

 كل واحد سم عىل اخلريطة 

يعادل 1 كم عىل الطبيعة.

املقياس الكتايب

يكتب عىل شكل كرس 

بياىن أو عىل شكل نسبة تبني 

العالقة بني وحدات القياس 

عىل اخلريطة وما يقابلها من 

نفس الوحدات عىل الطبيعة.

مثال:   1:  100٫000 

1 أو  

100٫000  

املقياس اخلطيمقياس الكرس البياين

عىل  يرسم  مستقيم  خط  عن  عبارة 

اخلريطة، و يقسم إىل وحدات متساوية، 

ويكتب عىل كل وحدة منها ما متثله عىل 

الطبيعة، وهو أفضل أنواع مقاييس الرسم 

تصغري  أو  تكبري  حالة  يف  منه  لالستفادة 

دون  األبعاد  قياس  أو  اخلريطة  حجم 

عمليات حسابية.

ويأخذ أشكااًل خمتلفة منها:

كل 1 كم = 1000 مرت = 100٫000سم

أضف إلى معلوماتك ✿
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الوحدة األولي

الدرس الثاني :اخلريطة في حياتنا

ا: اجتاه الشمال: خامساً
عبارة عن سهم يشري إىل اجتاه الشامل اجلغرايف للخريطة ، ويساعد 

يف توجيه اخلريطة ، ويأخذ 

أشكااًل خمتلفة

ا: إطار اخلريطة: سادساً
 يضم مجيع حمتويات اخلريطة داخله، وهو احلد الذي تنتهى عنده 

مجيع تفاصيل اخلريطة من دون أن تتجاوزه، وميكن تنويع شكل 

خط اإلطار وسمكه ليعطي شكاًل مجالياًّا للخريطة. 

ا: املصدر:  سابعاً
يكتب عادة يف الركن السفيل األمين من اخلريطة، ويضم اجلهة 

أو الشخص الذي رسم اخلريطة وتاريخ الرسم. 

تصنيف  اخلرائط:
تنقسم اخلرائط إىل أنواع خمتلفة تبعاً الختالف األساس الذي يتخذ 

يف التقسيم، الحظ الشكل التخطيطى التايل لتتعرفها:

فكر وناقش ✦

✦

ما أمهية كتابة املصدر عىل 

اخلريطة؟

شكل )5( إحداثيات اخلريطة بالتطبيق عىل قارة أمريكا الشاملية

ابحث وسجل ✦

✦

العربية  األطالس  بأحد  استعن 

خطوط  واستخدم  املكتبة،  يف 

الطول ودوائر العرض يف حتديد 

)القاهرة  اآلتية  املدن  موقع 

عامن-   - املنورة  املدينة   –

واعرضها   ) مسقط  الكويت- 

عىل معلمك .

 مناذج الجتاه الشامل

عن 	  عبارة  هي  الطول:  خطوط 

أنصاف دوائر ومهية تتقاطع عند 

خط    360 عددها   يبلغ  القطبني 

طول، ويعد خط جرينتش خط 

طول أساسًيا درجته صفر.

عن 	  عبارة  وهي  العرض:  دوائر   

دوائر ومهية متوازية يبلغ عددها  

العرض  ودائرة  عرض  180دائرة 

االستواء  دائرة  هي  األساسية 

ودرجتها صفر.

تأكد من فهمك ✿
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:نوع اخلرائط حسب الغرض منها أو موضوعها: أولاً
تنقسم اخلرائط طبًقا للموضوع الذي توضحه اخلريطة إىل: 

أ- اخلرائط الطبوغرافية: 

 خرائط ذات هدف عام ،توضح الظواهر الطبيعية كاجلبال واألهنار والظواهر البرشية كاملدن ، والطرق .وترسم 

هذه اخلرائط مبقياس رسم كبري ، وتعد هذه اخلرائط مفيدة للعسكريني واجلغرافيني واجليولوجيني وغريهم.

أمامك جزء من اخلريطة الطبوغرافية 

ييل:  ما  فيها  حدد  لإلسكندرية، 

 - الرشقية  امليناء   - مريوط  )بحرية 

العطارين - طابية قايتباي( و اعرضه 

عىل معلمك.

تصنيف اخلرائط

تبًعا للغرض أو موضوع اخلريطة

اخلرائط 

الطبوغرافية 

اخلرائط 

اجليولوجية 

خرائط 

النبات

خرائط 

التضاريس

خرائط 

الطقس 

واملناخ

تبًعا ملقياس الرسم

خرائط 

املقياس 

الصغري

خرائط 

املقياس 

املتوسط

خرائط 

املقياس 

الكبري

خرائط 

السكان 

اخلرائط 

االقتصادية

شكل )6( جزء من اخلريطة الطبوغرافية مقياس 1 : 50000  لإلسكندرية

أقوال مأثورة:

املواطن الصالح هو الذي يستفيد 

وطنه من علمه، كام قال الشافعي 

»العلم ما نفع ليس العلم ما 

ُحِفظ«.

z

الدرس الثاني :اخلريطة في حياتنا
الوحدة األولي

اقرأ وحدد
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الوحدة األولي

الدرس الثاني :اخلريطة في حياتنا

ب- خرائط التضاريس:

مرتفعات  من  الرئيسة  السطح  أشكال  توضح   

وهضاب وسهول وأهنار الحظ شكل )7(.

جـ-اخلرائط اجليولوجية: 

توضح توزيع الصخور  املختلفة والبنية 

اجليولوجية ،وتفيد يف التعرف عىل الرثوة املعدنية  

يف جهات العامل املختلفة.

د- خرائط الطقس واملناخ:

توضح الظواهر  املناخية واجلوية من حرارة 

وضغط ورياح وسحب ومطر.

هـ-خرائط النبات : 

 تظهر عليها األنواع النباتية املختلفة من غابات 

وحشائش وصحاري وتوزيعها عىل جهات العامل 

املختلفة. 

و- خرائط السكان :

توضح توزيع األجناس والسالالت البرشية 

وتوزيع السكان وكثافتهم. الحظ شكل )8(.

هـ- اخلرائط االقتصادية :

توضح األنشطة االقتصادية املختلفة من زراعة 

وتعدين وصناعة وجتارة وسياحة.

ا: نوع اخلرائط حسب مقياس الرسم: ثانياً
تنقسم اخلرائط تبًعا ملقياس الرسم إىل األنواع التالية: 

شكل )7( تضاريس مرص

شكل )8( توزيع السكان يف مرص

ابحث وسجل ✦

✦

أسامء  وسجل  املكتبة  يف  العربية  األطالس  بأحد  استعن 

اخلرائط املوجودة به ونوعها يف جدول واعرضه عىل معلمك. 

إحدى  هي  الزمام  فك  خريطة 

اخلرائط املرصية التي ترسم مبقياس 

يكرث  و   ،500  :1 و   2500  :1 رسم 

ألهنا  املرصى  الريف  يف  استخدامها 

إىل  الزراعية  األراىض  تقسيم  توضح 

إىل  األحواض  تقسيم  و  أحواض، 

ملكيات زراعية. 

أضف إلى معلوماتك ✿
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أ- خرائط املقياس الكبري: 

ملواقع  التفصيلية  اخلرائط  وهي 

يصل  وقد  واملباىن،  العامة  املنشآت 

مبعىن   500  :1 إىل  رسمها  مقياس 

اخلريطة  عىل  سم  واحد  كل  أن 

الطبيعة، وكذلك  أمتارعىل  يقابله 5 

التفصيلية أو خرائط فك  اخلرائط 

 2500  :1 مبقياس  مرص  يف  الزمام 

امللكيات  حدود  حتديد  وهدفها 

األحواض  حدود  توضح  والتي   )  9  ( شكل  اخلريطة  الحظ   . الزراعية  

الزراعية وامللكيات يف منطقة ميت عقبة.

ب- خرائط املقياس املتوسط:

،25,000:1 مقياس   من  الطبوغرافية  اخلرائط  معظم  تضم    

إن كانت  1: 50٫000 ، 1: 100,000 وتظهر كثري من التفاصيل، و

أقل من اخلرائط التفصيلية السابقة.

جـ- خرائط املقياس الصغري :

 مبقياس رسم 1: مليون وأصغر ومنها اخلريطة العاملية أو املليونية، 

وخرائط األطالس ، و اخلرائط احلائطية، واخلرائط التي توضع 

التي  التفاصيل  بعض  سوى  عليها  يظهر  وال  واملجالت  بالكتب 

أحد  يوضح  والذي   )10( شكل  عامة.الحظ  تكون  ما  غالباً 

خرائط املقياس الصغري بالتطبيق عىل تضاريس قارة إفريقيا.

شكل )9( خريطة فك الزمام ألجزاء من حوض األربعني منرة 12مبنطقة ميت عقبة

شكل )10( تضاريس قارة إفريقيا

الدرس الثاني :اخلريطة في حياتنا
الوحدة األولي

ارسم  خريطة مبسطة للحي أو املنطقة التي تسكن هبا، وحدد

املعامل التي توجد هبا )مستشفى - نادي - مسجد - مدرسة  ....

إلخ( باستخدام الرموز واأللوان املختلفة ومقياس رسم مناسب،

واعرضها عىل معلمك.

تطبيقات حياتية
تقوم عديد من اهليئات احلكومية 

منها  اخلرائط،  بإنتاج  املرصية 

وتنتج  اجليولوجية  املساحة  هيئة 

وخرائط  اجليولوجية  اخلرائط 

املعدنية، واهليئة املرصية  الرثوة 

اخلرائط  وتنتج  للمساحة  العامة 

الطبوغرافية.

أضف إلى معلوماتك ✿
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الوحدة األولي

الدرس الثاني :اخلريطة في حياتنا

&تذكر ما تعلمت في الدرس

اخلريطة

أساسيات اخلريطةأمهية اخلريطةمفهوم اخلريطة

خرائط املقياس اخلرائط الطبوغرافية

الكبري

عنوان اخلريطة

مفتاح اخلريطة

مقياس الرسم

إحداثيات 

اخلريطة

إطار اخلريطة

اجتاه الشامل

املصدر

خرائط التضاريس
خرائط املقياس 

املتوسط

خرائط املقياس 

الصغري

اخلرائط اجليولوجية

خرائط الطقس 

واملناخ

خرائط النبات

خرائط السكان

اخلرائط االقتصادية

تصنيفات اخلريطة

حسب مقياس الرسم حسب املوضوع

استعد للدرس التالي:
بعد دراستك للخريطة و أنواعها فكر: ما أهم التقنيات احلديثة يف اجلغرافيا؟

مشروع الدرس

باالستعانة مبصادر املعلومات اجلغرافية وشبكة اإلنرتنت. قم بإعداد مقالة جغرافية عن )اخلرائط يف حياتنا( 

ووضح من خالهلا العنارص التالية :أمهية اخلرائط - أساسيات اخلريطة - تصنيف اخلرائط - أمهية استخدام 

اخلرائط يف حياتنا.

!!
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القضايا املتضمنة

العولمة.	 

 المهارات الحياتية.	 

✽

القيم املتضمنة

تقدير قيمة التكنولوجيا.	 

✽

املفاهيم املتضمنة

استشعار عن بعد.	 

صور جوية.	 

صور األقمار الصناعية.	 

نظم المعلومات الجغرافية.	 

✽

املهارات الفرعية ✽

 تحليل الظواهر الجغرافية.	 

جمع وعرض المعلومات 	 

الجغرافية.

قراءة وتحليل الصور 	 

الفوتوغرافية والمرئيات 

الفضائية.

الدرس الثالث  : تقنيات اجلغرافيا احلديثة

أهداف الدرس:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادًرا على أن :

 يحدد مفهوم ) نظام االستشعار عن بعد - نظم المعلومات . 1

.) GPSتحديد المواقع العالمية - GIS الجغرافية

يميز بين الصور الجوية وصور األقمار الصناعية.. 2

يحدد التطبيقات الحياتية لالستشعار عن بعد.. 3

4 ..GIS يحدد مكونات نظم المعلومات الجغرافية

الجغرافية . 5 المعلومات  نظم  استخدام  مجاالت   يستنتج 

.GIS

في . 6  GPSالعالمية المواقع  تحديد  نطام  أهمية   يستنتج 

حياته اليومية.

ونظام . 7   GIS الجغرافية  المعلومات  نظم  بين   يفرق 

.GPSتحديد المواقع العالمية

األقمار . 8 وصور  والجوية  الفوتوغرافية  الصور  يقرأ 

الصناعية.

الحديثة في . 9 الجغرافية  التقنيات  يقدر أهمية استخدام 

حياته.

✽
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الوحدة األولي

الدرس الثالث :تقنيات اجلغرافيا احلديثة

 شهدت السنوات األخرية حتوالت كبرية يف جمال اجلغرافيا، وتقنياهتا نتيجة للتطور يف املجاالت العلمية املتنوعة يف 

العرص احلديث حيث حدث تطور كبري يف التصوير اجلوى والفضاىئ، واستطاع اإلنسان أن يصور ويدرس كل 

تفاصيل سطح األرض، كام حدثت ثورة كبرية وانتشار واسع للحاسبات اآللية، وظهرت تقنيات حديثة خمتلفة. 

الحظ الشكل التخطيطي التايل لتتعرفها: 

: الستشعار عن بعد:  اولاً
عن  املعلومات  عىل  احلصول  أو  القياس  علم  هو 

ومستشعرات   تصوير  أجهزة  بواسطة  األرض  سطح 

)Sensors( ال تالمس سطح األرض، ويضم االستشعار 

عن بعد كالاًّ من التصوير اجلوى والتصوير الفضاىئ.

1- الصور اجلوية:
هي صور يتم  التقاطها بواسطة كامريات خاصة تثبت بجسم 

الطبيعية  الظواهر  وتوضح  قليلة،  ارتفاعات  من  وُتلتقط  طائرة 

والبرشية حلظة التقاط الصورة، وعادة ما تكون مبقاييس رسم 

كبرية إىل متوسطة، وتغطى مساحات صغرية من سطح األرض، 

ويتم التصوير تبًعا خلطة عمل حمددة مسبًقا. الحظ شكل )11( 

2- املرئيات الفضائية )صور األقمار الصناعية(:
باألقامر  تثبت  مستشعرات  بواسطة  التقاطها  يتم  صور  هي 

وتغطى  األرض،  سطح  من  عالية  ارتفاعات  من  الصناعية 

دوران  مع  دوري  بشكل  ماتلتقط  وعادة  واسعة،  مساحات 

يف  الظواهر  تتبع  مهمة  من  يسهل  مما  مداره  يف  الصناعي  القمر 

مكان ما. الحظ شكل )12( 

تقنيات اجلغرافيا احلديثة

GIS نظم املعلومات اجلغرافية نظام حتديد املواقع العامليةGPSاالستشعار عن بعد 

غاباتمياةتربةمباين

قمر صناعى 

أو طائرة

االشعاع املنعكساالشعاع الشميس
الغالف 

اجلوي

االستشعار عن بعد

شكل )11( صورة جوية ملنطقة اجلالوية بسوهاج  

بدأ االستشعار عن بعد منذ هناية

القرن التاسع عرش بواسطة ربط

أجهزة تصوير بسيطة بالطائرات

الورقية واحلامم الزاجل واستخدم 

مصطلح االستشعار عن بعد ألول 

مرة عام 1960م.

أضف إلى معلوماتك ✿
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1- رسم اخلرائط:

يساعد االستشعار عن بعد يف التعرف عىل  الظواهر الطبيعية والبرشية 

ورسم اخلرائط احلديثة هلا.
شكل )13( مرئية فضائية جلزء من مرص

أمهية الصور اجلوية واملرئيات الفضائية: 

تعد مصدًرا مهاماًّ للمعلومات التي ميكن تسجيلها يف صورة قاعدة بيانات 	 

ميكن الرجوع إليها عند احلاجة.

تعد مصدًرا مهاماًّ للمعلومات عن املناطق  التي يصعب الوصول إليها مثل 	 

املناطق شديدة الوعورة.

تستخدم يف رسم اخلرائط، وبناء نظم املعلومات اجلغرافية بدقة عالية. 	 

البرشية والطبيعية عن طريق مقارنة صور 	  الظواهر  التغريات يف  تتبع 

التقطت يف تواريخ  خمتلفة لنفس املنطقة.

السلبية 	  اآلثار  رصد  يف  تستخدم  كام  العمراين،  التخطيط  يف  تستخدم 

لإلنسان عىل البيئة .

احلصول عىل قياسات رسيعة ودقيقة للمسافات واملساحات واالرتفاعات.	 

استعن بالشكلني )11(، )12( ثم حدد الفرق بني الصور اجلوية واملرئيات

الفضائية.

تطبيقات الستشعار عن بعد : 

  

تساؤل ذاتي

ما أهم تطبيقات االستشعار 

عن بعد؟

??

شكل )12( صورة  فضائية ألجزاء 
من حمافظات أسيوط وسوهاج وقنا 

واألقرص 

شكل )14( مرئية فضائية ملنجم السكري للذهب يف مرص

2-  املوارد الطبيعية:

تعطي صور االستشعار عن بعد معلومات دقيقة عن املوارد الطبيعية 

إمكانيات استخدامها، ومن هذه املوارد النبات الطبيعي والرتبة  و

والرثوة املعدنية واملياه وغريها.

3-  التطبيقات الزراعية:

تساعد صور االستشعار عن بعد يف التعرف عىل أنواع الرتبة وقدارهتا 

اإلنتاجية، ويف الكشف املبكر إلصابات املزروعات و غارات احلرشات 

واجلراد عىل املناطق الزراعية .
شكل )15( مرئية فضائية ألراٍض زراعية

الدرس الثالث :تقنيات اجلغرافيا احلديثة
الوحدة األولي

الحظ وفرق:
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الوحدة األولي

الدرس الثالث :تقنيات اجلغرافيا احلديثة

 

4- متابعة التغريات يف السواحل:

تغري  رصد  يف  بعد  عن  االستشعار  صور  تساعد 

شكل الرشيط الساحىل خالل فرتات زمنية خمتلفة، 

ودراسة ظواهر اإلرساب والنحت عىل الشواطئ.

شكل )16( مرئيتان فضائيتان ملنطقة اجلونة شامل الغردقة يف 1990و 2000م

6- الدراسات العمرانية:

تستخدم صور االستشعار عن بعد يف دراسة النمو العمراين والتخطيط 

العمراىن ، كام تساعد يف اختيار أفضل املواقع إلقامة املنشآت العمرانية 

والصناعية واهلندسية، ويف حتديد مسارات الطرق والسكك احلديدية. 
شكل )18( مرئية فضائية جلزء من مدينة اإلسكندرية

7- الدراسات البيئية:

يساعد االستشعار عن بعد يف املحافظة عىل البيئة ومحايتها، وحتديد حدود 

بأنواعه  التلوث  حتديد  يف  يساهم  كام  وخصائصها،  الطبيعية  املحميات 

الختاذ  واألعاصري؛  كالفيضانات  الطبيعية  الكوارث  ورصد  ومصادره، 

القرار املناسب هلا.  التلوث البيئي

8- يف املجال العسكرى:

تتزايد أمهية االستشعار عن بعد يف العمل العسكري وتوجد أقامر صناعية 

لألغراض العسكرية، ويساعد ذلك يف تنفيذ كثري من املهام  مثل التجسس 

واالستطالع واإلنذار املبكر ورصد وتوجيه الصواريخ. 

صاروخ عسكرى

5- الدراسات املناخية :

املناخية،  الدراسات  يف  املتخصصة  الصناعية  األقامر  من  عديد  توجد 

وذلك عن طريق دراسة طبقات الغالف اجلوي ومناطق الضغط والرياح 

واحلرارة وميكن من خالهلا التنبؤ بالتغريات املناخية واألعاصري .

شكل )17( مرئية فضائية إلعصار اهلريكني فوق املحيط األطلنطى
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أمامك مرئيتان فضائيتان ملنطقة رشيد األوىل عام 1990م والثانية عام 

2000م الحظهام، ثم وضح االختالفات يف األرايض الزراعية واملناطق 

العمرانية والرشيط الساحيل، ثم ناقش معلمك .

واآلن لنتعرف مزايا االستشعار عن بعد. الحظ الشكل التخطيطي التايل 

لتتعرفها:

ا: نظم املعلومات اجلغرافية   ثانياً
:  Geographic   information   systems )GIS (

يقصد بنظم املعلومات اجلغرافية بأهنا » نظام معلوماىت  صمم إلدخال وختزين 

ومعاجلة واسرتجاع و حتليل طبقات من البيانات اجلغرافية، يساعد ذلك يف 

احلصول عىل  معلومات واضحة؛ إلعداد تقارير و خرائط و قاعدة بيانات 

إحصائية؛ مبا يساعد عىل اختاذ قرارات مناسبة«.

تساؤل ذاتي

ما أهم مزايا االستشعار 

عن بعد؟

??

تساؤل ذاتي

ما مكونات نظم املعلومات 

اجلغرافية؟

??

احلصول عىل 

البيانات بصفة 

دورية .

إمكانية الرؤية 

املجسمة لسطح 

األرض.

التغطية 

اإلقليمية 

الواسعة

احلصول 

عىل بيانات  

ال ميكن 

استشعارها 

بالعني املجردة

الوصول إىل 

أماكن يصعب 

الوصول 

إليها بالطرق 

التقليدية

عمل سجل 

تارخيي 

للبيانات.

 ختزين 

و معاجلة 

البيانات .

مزايا االستشعار عن بعد

شكل )19( مرئية فضائية ملنطقة رشيد و فرع رشيد يف عامي 1990م و 2000م

الدرس الثالث :تقنيات اجلغرافيا احلديثة
الوحدة األولي

ــة لالستشــعار عن  القومي ــة  اهليئ

بعد وعلــوم الفضاء التابعة لوزارة 

ــة للبحــث العلمــي يف مرص  الدول

وتوفــري  ونقــل  متابعــة  مهمتهــا 

التكنولوجيا املتطــورة يف جماالت 

االستشعار عن بعد، واالستخدام 

السلمي لعلوم الفضاء. للمزيد من 

املعلومــات عن اهليئة قــم بزيارة 

املوقع اإللكرتوىن:

http://www.narss. sci. eg

أضف إلى معلوماتك ✿
الحظ واستنتج:
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الوحدة األولي

الدرس الثالث :تقنيات اجلغرافيا احلديثة

مكونات نظم املعلومات اجلغرافية :
يتكون نظام املعلومات اجلغرافية من أربعة مكونات رئيسة 

هي:

1- بيانات مكانية  مثل اخلرائط واملرئيات الفضائية. وأخرى 

وصفية  مثل اجلداول واألشكال البيانية يتم ختزينها يف صور 

رقمية  باحلاسب اآليل.

2- أجهزة  )Hard ware() حاسب آىل - طابعة - ماسح ضويئ 

وغريها(

3- الربامج )Soft ware( و تشمل الربامج اخلاصة مبعاجلة 

إنتاج خرائط  البيانات للحصول عىل املعلومات و التقارير، و

جديدة.

4- العنارص البرشية املدربة )people ( القادرة عىل التعامل مع البيانات واألجهزة والربامج.

مجالت استخدام نظم املعلومات اجلغرافية: 
إجراء االستفسارات املختلفة، ثم   لنظم املعلومات اجلغرافية قدرة فائقة يف عملية البحث يف قواعد البيانات، و

إظهار النتائج يف صورة مبسطة ملتخذي القرار، وقد أفادت يف عديد من املجاالت الحظ الشكل التخطيطي التايل 

لتتعرفها :

1- إنتاج اخلرائط: 

البيانات  وحتليل  ومعاجلة  ختزين  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تساعد 

اجلغرافية،  مبواقعها  البيانات  ربط  عملية  تبدأ  ثم  والوصفية،  املكانية 

إنتاج خرائط جديدة عالية الدقة . و

2- الدراسات العمرانية : 

تفيد نظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة ورصد اجتاهات النمو العمراىن، ويف تقييم أداء اخلدمات املختلفة )تعليمية

إنتاج

 اخلرائط

الدراسات 

العمرانية

الدراسات

 البيئية

دراسة

سطح األرض

الدراسات 

االقتصادية 

واالجتامعية

إدارة 

األزمات

إعداد

 قواعد

 البيانات

جماالت استخدام نظم املعلومات اجلغرافية 

فكر وابد رأيك ✦

✦

ما أمهيه تطبيق نظم املعلومات 

اجلغرافية يف املؤسسات واهليئات 

املختلفة يف مرص؟

GIS

أجهزة

خمتصونبرامج

بيانات جغرافية

 مكونات نظم

 املعلومات اجلغرافية
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– صحية – أمنية - ....... إلخ ( للمناطق العمرانية، كام تستخدم يف التخطيط العمراين املستقبيل.

3- الدراسات البيئية :

تقوم نظم املعلومات اجلغرافية بدراسة عديد من البيئات، وتتبع

التغريات احلادثة هبا، وتقدير التأثريات املختلفة عىل املناطق املجاورة.

4- دراسة سطح األرض :

إعداد  تساعد نظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة ظواهر سطح األرض و

وأبعادها  بيانات عن كل ظاهرة من حيث خصائصها ومساحتها  قاعدة 

وارتفاعها وغريها.

5- الدراسات االقتصادية واالجتامعية :

 تساهم نظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة وحتليل اخلصائص االقتصادية واالجتامعية، وتساعد يف حتديد 

مشكالهتا ، مبا يساهم يف 

اختاذ قرارات مناسبة يف 

كافة اجتاهات التطوير.

6- إدارة األزمات: 

يساعد توفر البيانات 

واملعلومات عىل إدارة 

األزمات مثل  ) الكوارث، 

والفيضانات والزالزل 

واحلرائق واألعاصري 

و غريها ( واألزمات 

االجتامعية واالقتصادية 

ومن هنا فإن توفر 

اخلرائط واملعلومات يعترب 

أمًرا مهاماًّ إلدارة األزمات.

7- قواعد البيانات:

يوجد يف نظم املعلومات اجلغرافية قواعد بيانات ضخمة ، ميكن ربط بعضها ببعض للحصول عىل معلومات دقيقة 

وجديدة، تستخدم يف جماالت خمتلفة.

قاعدة بيانات جغرافية لقرى و شياخات الفيوم

الدرس الثالث :تقنيات اجلغرافيا احلديثة
الوحدة األولي

نظًرا ألمهية نظم املعلومات 

اجلغرافية فقد حرصت الدولة 

عىل إنشاء وحدة نظم معلومات 

جغرافية باملحافظات وعديد من 

الوزارات واهليئات احلكومية.

أضف إلى معلوماتك ✿
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الوحدة األولي

الدرس الثالث :تقنيات اجلغرافيا احلديثة

ا:نظام حتديد املواقع العاملى  ثالثاً

: Global  positioning  )GPS(system    
ويزود  أرضية،   استقبال  وأجهزة  الصناعية  األقامر  بني  يربط  نظام  هو   

)خطوط  األماكن   مواقع  عن  دقيقة  مبعلومات  مكان  أي  يف  مستخدمه 

طول –دوائر عرض-االرتفاع (، ويتكون النظام من 24 قمًرا صناعياًّا تدور 

اهلنديس  التوزيع  وهبذا  مدارات،    6 يف  األرض  حول 

لألقامر الصناعية فإن أي مكان عىل  سطح األرض يتم 

تغطيته من خالل 4 أقامر عىل األقل ، يف نفس الوقت 

ليك تتحقق القراءةالصحيحة، وكلام زاد عدد األقامر 

زادت الدقة.

:GPS استخدامات نظام حتديد املواقع العاملي

يستخدم نظام حتديد املواقع العاملي يف جماالت عديدة،  

التطبيق  حسب نوعية  خاص  جهاز  منها  ولكل 

عىل  وتعرف  املطلوبة،  البيانات  ودقة  املستخدم، 

العاملى  املواقع  حتديد  نظام  تستخدم  التي  املجاالت 

وهي كام يىل:

1- املجال العسكري: يستخدم يف توجيه الصواريخ، وحتديد األهداف، 

الطائرات  توجيه  يف  رئيسا  عنرًصا  ميثل  ولذلك  وغريها،  املواقع  وحتديد 

العسكرية،  احلربية، والدبابات، والعربات  احلربية والغواصات، والسفن 

واملشاة . 

2 - املالحة اجلوية : تستخدمه الطائرات لتحديد مسارات الطريان ومواقع 

حتديد  خالل  من  النفقات  توفري  يف  الطريان  رشكات  ويساعد  املطارات، 

اجلوي  التصوير  يف  يساعد  كام  الوصول؛  ملطارات  اجلوية   الطرق  أقرص 

والرش اجلوي للمبيدات باألرايض الزراعية. 

تستخدمه السفن لتحديد مسارات اإلبحار، ومواقع املوانئ، ويف متابعة حركة السفن، كام  البحري:  3- املجال 

يساعد عىل حتديد مواقع السفن املفقودة، ويوجد جهاز GPS يف معظم السفن البحرية.

4- النقل و الشحن: تستخدمه رشكات النقل والشحن؛ لتتبع حركة سياراهتا وتوجيهها  وحتديد مواقعها، واجتاهات 

سريها. 

تساؤل ذاتي

 ما أهم جماالت استخدام نظام 

حتديد املواقع العاملى GPS؟

??

GPS استخدامات جهاز الـ

نصائح تربوية:

التعليم جواز السفر إىل 	 

املستقبل.

التعليم ليس استعداًدا 	 

للحياة لكنه احلياة ذاهتا .

العلم كالنور يضئ 	 

املستقبل وحياة اإلنسان.

z



31

5- اخلرائط و الرسوم: يستخدم يف رسم  وحتديث اخلرائط، ويف عمليات مسح األراىض. 

الرقمية األرضية  التزامن بني حمطات الشبكة  6- االتصاالت:تستفيد منه رشكات االتصاالت الالسلكية يف عمل 

واألقامر الصناعية.

&تذكر ما تعلمت في الدرس
تقنيات اجلغرافيا احلديثة

نظام حتديد املواقع العاملينظم املعلومات اجلغرافيةأمهية اخلريطة

جماالت استخدام تعريفه

نظام حتديد املواقع 

العاملي

مكونات نظم 

املعلومات 

اجلغرافية

جماالت استخدام 

نظم املعلومات 

اجلغرافية

الصور اجلوية

املرئيات الفضائية

تطبيقاته.

االستشعار عن بعد

نصائح تربوية:

أثناء وجودك يف 	 

املكتبة التزم بآداب 

املكتبة.

حافظ عىل الكتب 	 

واألطالس واملعاجم 

والقواميس عند 

استخدامك هلا.

ال ترسف يف الوقت 	 

أثناء استخدامك 

لإلنرتنت.

z

مشروع الدرس

خطط بالتعاون مع زمالئك وحتت إرشاف معلمك لزيارة ميدانية ملركز  

نظم املعلومات اجلغرافية يف حمافظتك، واكتب ملخًصا عن الزيارة مستعيًنا 

بالنقاط التالية:

املكان الذي يوجد فيه. 	 

مكوناته.	 

الربامج املستخدمة.	 

عدد األفراد العاملني.	 

إسهاماته يف حل مشكالت املحافظة، ثم خلص ما توصلت إليه يف ورقة 	 

عمل يف كتاب األنشطة والتدريبات.

!!

الدرس الثالث :تقنيات اجلغرافيا احلديثة
الوحدة األولي

يوجد يف بعض أجهزة املحمول نظام GPS. إذا كان

تليفونك املحمول به هذه اخلاصية، فاستخدمه يف

حتديد بعض املواقع. 

تطبيقات حياتية
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الوحدة األولي

أضف إلى قاموسك اجلغرافي

أضف إلى قاموسك اجلغرافي&
معناهاملفهوم

دراسة الظواهر الطبيعية والبرشية عىل سطح األرض مع توضيح العالقة املكانية املتبادلة فيام بني اإلنسان وبيئته. جغرافيا

هي صور يتم التقاطها بواسطة كامريات خاصة تثبت بجسم طائرة، وتلتقط من ارتفاعات قليلة مبقاييس صور جوية

رسم كبرية إىل متوسطة.

مرئيات فضائية
هي صور يتم التقاطها بواسطة مستشعرات تثبت باألقامر الصناعية من ارتفاعات عالية من سطح األرض، 

وتغطى مساحات واسعة.

نظم املعلومات 

اجلغرافية 
 Geographic
 information

systems

اجلغرافية،  البيانات  من  طبقات  حتليل  و  اسرتجاع  و  معاجلة   و  ختزين  و  إلدخال  صمم  معلومايت  نظام   

ويساعد ذلك يف احلصول عىل  معلومات واضحة؛ إلعداد تقارير و خرائط و قاعدة بيانات إحصائية؛ مبا 

يساعد عىل اختاذ قرارات مناسبة.

ومستشعرات  استشعار عن بعد  تصوير  أجهزة  بواسطة  األرض  سطح  عن  املعلومات  عىل  احلصول  أو  القياس  علم  هو 

)Sensors( ال تالمس سطح األرض، ويضم االستشعار عن بعد كالاًّ من التصوير اجلوى والتصوير الفضاىئ.

هي متثيل لظواهر سطح األرض أو جزء منه عىل سطح مستو مبقياس رسم معني ورموز وألوان معينه ، قد خريطة

يكون هذا التمثيل لظواهر طبيعية أو برشية أو كليهام.

هو النسبة بني األبعاد اخلطية عىل اخلريطة وما متثله هذه األبعاد عىل الطبيعة.مقياس الرسم

خرائط توضح توزيع الصخور املختلفة والبنية اجليولوجية.خرائط جيولوجية

 خرائط ذات هدف عام ،توضح املعامل والظاهرات الطبيعية كاجلبال واألهنار والظواهر البرشية كاملدن. خرائط طبوغرافية

وترسم هذه اخلرائط مبقياس رسم كبري. 

خرائط توضح أشكال السطح الرئيسة من مرتفعات وهضاب وسهول وأهنار .خرائط التضاريس

خرائط الطقس 
خرائط توضح الظواهر املناخية واجلوية من حرارة وضغط ورياح وسحب ومطر .واملناخ

 توضح توزيع األجناس و السالالت البرشية و توزيع السكان وكثافتهم .خرائط السكان 

توضح األنشطة االقتصادية املختلفة من زراعة وتعدين وصناعة وجتارة.خرائط اقتصادية

خرائط النبات
و هي التي تظهر عليها األنواع النباتية املختلفة من غابات و حشائش و صحاري، و توزيعها عىل جهات 

العامل املختلفة.



املوقع و مظاهر سطح مصر

دروس الوحدة

موقع مرص وأمهيته. الدرس األول :     

التكوينات اجليولوجية وعوامل تشكيل سطح مرص. الدرس الثاين :     

تضاريس مرص. الدرس الثالث :     

مقدمة

عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة:

تتميز مرص بخصائص طبيعية متيزها عن املناطق املجاورة، وذلك 

وتعدد  اجليولوجية،  التكوينات  وتنوع  املهم،  املوقع  حيث  من 

ظاهرهتا التضاريسية.

وسوف نتناول يف هذه الوحدة موقع مرص وأمهيته ، التكوينات 

اجليولوجية وعوامل تشكيل سطح مرص ، تضاريس مرص.

الوحدة الثانية
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املوقع و مظاهر سطح مصر

القيم
 االنتماء.	 
االعتزاز بالوطن . 	 
التعاون مع اآلخرين. 	 
السالم.	 

✽

البيئة والمحافظة عليها 	 
وحمايتها وتجميلها.

حسن استخدام الموارد.	 
التسامح والتربية من 	 

أجل السالم.

القضايا املتضمنة ✽

املفاهيم املتضمنة
موقع فلكي وجغرافي
- صخور أركية قديمة

- تعرية بحرية -
تحاريق - ظهور

سالحف - غرود -
وادي - دلتا.

✽

املهارات ✽
 مهارات التفكير العليا.	 
 التواصل االجتماعي. 	 
 البحث الجغرافي. 	 
 استخدام الخرائط.	 
 استخدام الصور 	 

الفوتوغرافية  والمرئيات 
الفضائية.

 التفكير الناقد.	 
التفكير اإلبداعي.	 

مخرجات التعلم:

في نهاية الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادًرا على أن :

يشرح أهمية موقع مصر الجغرافي.. 1

تحديد . 2 في  الطول  وخطوط  العرض  دوائر  يستخدم 

المواقع في مصر .

على . 3 وتأثيرها  مصر  في  التضاريسية  األشكال  يحدد 

مجاالت الحياة.

يقارن بين أقسام سطح مصر.. 4

يستنتج من الخريطة التركيب الجيولوجى لسطح مصر.. 5

التي . 6 الخارجية  والعوامل  الباطنية  العوامل  بين  يميز 

شكلت سطح مصر.

التي . 7 والعوامل  مصر  في  السطح  أشكال  بين  يربط 

شكلتها .

يستخدم تكنولوچيا المعلومات في جمع وتنظيم وعرض . 8

المعلومات الجغرافية.

يستخدم الخرائط واألطالس والقواميس والموسوعات . 9

الجغرافية في جمع المعلومات عن مصر.

يقرأ صور األقمار الصناعية والخرائط.. 10

يبين كيف تتأثر البيئة الجغرافية بأحداث الماضي.. 11

الماضي . 12 في  بمصر  معينة  منطقة  خريطة  بين  يقارن 

والحاضر.

سطح . 13 على  الجغرافية  والمالمح  األماكن  تغير  يالحظ 

مصر.

القضايا . 14 بعض  لتقويم  المتعددة  النظر  وجهات  يحلل 

الجغرافية.

يقدر عظمة الله في تشكيل سطح مصر بشكله الحالي. . 15

✽

الوحدة الثانية
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القضايا املتضمنة

التسامح والتربية من أجل 	 

السالم.

✽

القيم املتضمنة

 االعتزاز بالوطن.	 

السالم.	 

✽

املفاهيم املتضمنة

موقع جغرافي.	 

موقع فلكي.	 

✽

املهارات الفرعية ✽

استنتاج و تحليل الظواهر 	 

الجغرافية.

قراءة الصور الفوتوغرافية 	 

والمرئيات الفضائية.

قراءة وتحليل الخريطة.	 

استخدام شبكة المعلومات 	 

الدولية )اإلنترنت(

الدرس األول  : موقع مصر وأهميته

أهداف الدرس:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادًرا على أن :

يحدد على خريطة مصر الموقع الفلكي.. 1

يستنتج أهمية موقع مصر الجغرافي بالنسبة للعالم .. 2

يبين العالقة بين موقع مصر الجغرافي وازدهار التجارة . 3

العالمية.

يصنف الحدود السياسية لمصر إلى  حدود برية . 4

وحدود بحرية. 

يحدد على خريطة مصر الموقع الجغرافي.. 5

يقرأ صور األقمار الصناعية.. 6

يقدر أهمية موقع مصر الجغرافي.. 7

✽
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الوحدة الثانية

موقع مصر و أهميته الدرس األول  : 

 اكتسبت مرص يف املايض واحلارض أمهية كربى 

بسبب موقعها الذي كان عاماًل مؤثًرا يف تارخيها منذ 

مرص  أن  محدان  مجال  ويرى  القدمية،  العصور 

يف  وتبدو  املوقع،  من  الطبيعية  وحدهتا  تستمد 

أهنا  ويرى  املربع،  شكل  إىل  أقرب  شكلها 

بجسمها النهري قوة بر، ولكن بسواحلها قوة 

بحر.

 وتبلغ مساحة مرص 1٫019٫600 كم2، ونحو 

من   ٪7 نحو  أو  إفريقيا  مساحة  مجلة  من   ٪3

مساحة الوطن العريب.)الحظ شكل 20(

الحظ شكل )21( لتتعرف عىل موقع مرص 

الفلىك  واجلغرايف.

املوقع الفلكي ملصر: 
َ، 31° شاماًل أي عىل نحو 10  تقع مرص بني دائريت عرض 22 °و 36 

درجات عرضية، وتقع بني خطي طول 25 ° و 37 ° رشًقا أي 12 خطًّا 

من خطوط الطول.

املوقع اجلغرافي ملصر:
تقع مرص يف الركن الشاميل الرشقي من قارة إفريقيا وحيدها من الشامل 

البحر املتوسط، ومن اجلنوب السودان ومن الغرب ليبيا ومن الرشق البحر 

األمحر ، من الشامل الرشقي دولة فلسطني.

احلدود السياسية ملصر:
حيد مرص حدود سياسية برية وهي حدود اصطناعية متتد يف معظمها  

يف نطاق صحراوي، وحدود سياسية بحرية.

تساؤل ذاتي

أين تقع مرص فلكيًّا وجغرافيًّا من 

العامل ؟

??

شكل )20( موقع مرص بالنسبة إلفريقيا وآسيا وأوربا

مج��ال مح��دان جغ��رايف م��رصي ل��ه 

وأكرثه��ا  أش��هرها  كث��رة  مؤلف��ات 

أمهية كتاب شخصية مرص دراسة يف 

عبقرية املكان.

أضف إلى معلوماتك ✿

املوقع اجلغرايف: هو موقع دولة	 

  أو منطقة بالنسبة للقارات والبحار 

واملحيطات.

املوقع الفليك: حيدد بدوائر العرض 	 

وخطوط الطول.

استرجع معلوماتك ➦
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الوحدة الثانية
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احلدود الشاملية :

حيد مرص من الشامل حدود بحرية متتد عىل الساحل اجلنويب للبحر املتوسط ملسافة تزيد عىل 1000 كم  من احلدود 

املرصية الفلسطينية عند رشق رفح رشًقا حتى نقطة احلدود بني مرص و ليبيا عند غرب السلوم غرًبا و ميتد مبوازاهتا 

املياه اإلقليمية بعرض 12 مياًل بحريًّا داخل البحر املتوسط و هي تابعة لسيادة الدولة املرصية. 

احلدود اجلنوبية :

حيد مرص من اجلنوب حدود برية، وهي حد فاصل بني مرص يف الشامل والسودان يف اجلنوب ، وتتمىش مع دائرة 

عرض 22˚ شاماًل، ويبلغ طول خط احلدود نحو 1230كم ، وميتد من ساحل البحر األمحر رشًقا حتى جبل العوينات 

غرًبا. عند التقاء دائرة عرض 22 شاماًل مع خط طول 25 رشًقا.

احلدود الغربية :

حيد مرص من الغرب حدود برية تفصل بني مرص يف الرشق وليبيا غرًبا متتد ملسافة 1094 كيلو مرًتا . ويتمىش يف 

معظمه مع خط طول 25° رشًقا باستثناء قطاعه الشامىل املتعرج واملمتد من السلوم حتى منخفض سيوه.

شكل )21( املوقع الفليك واجلغرايف ملرص
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الدرس األول:موقع مصر و أهميته

احلدود الرشقية :

البحر األمحر  الرشق حدود بحرية متتد عىل ساحل  حيد مرص من 

متتد يف شامل رشق مرص،  برية  العقبة، كام حيدها حدود  وخليج 

ويبلغ  الرشق،  يف  وفلسطني  الغرب  يف  مرص  بني  فاصل  حد  وهو 

باجتاه  طابا  برئ  عند  العقبة  خليج  رأس  من  ميتد  كم،   210 طوله 

البحر املتوسط رشق رفح بنحو كيلو مرت ،  وهي أقرص حدود برية 

ملرص، وقد كان لوجود االحتالل الصهيوىن أثره يف إضفاء حساسية 

اسرتاتيجية وخطورة أمنية هلذه احلدود.

أهمية موقع مصر اجلغرافي:
كان للموقع اجلغرايف ملرص كملتقى للقارات الثالث القدمية آسيا 

إفريقيا، أثره يف تكوين شخصيتها اجلغرافية وتوجيه  وأوربا و

دورها التارخيي واحلضاري عرب العصور عىل النحو التايل:

كان لوقوع مرص عىل بحرين مهمني مها البحر املتوسط يف  	 

الشامل والبحر األمحر وخليجيه العقبة والسويس يف الرشق    

أثره يف زيادة أمهيتها كمعرب للطرق التجارية منذ القدم .  

 تعد شبه جزيرة سيناء بوابة مرص الرشقية ، حيث  	 

استقبلت اهلجرات السكانية من شبه اجلزيرة العربية،  

وبالد الشام والرافدين منذ القدم، كام انطلقت    

منها املؤثرات احلضارية والدينية إىل بقية دول القارة    

اإلفريقية، خاصة دول شامل القارة، وكثر من دوهلا    

جنوب الصحراء.  

كان لوقوع مرص يف الشامل من حوض النيل األثر  	 

األكرب يف اكتشاف منابع النيل، وانتقال املؤثرات    

احلضارية من دول حوض البحر املتوسط وشبه اجلزيرة  

العربية إىل وسط إفريقيا عرب أرايض السودان .  

برز دور موقع مرص بشكل أكرب منذ الفتح العريب عام 641م، 	 

فقد سامهت يف نرش اإلسالم يف شامل إفريقيا ، كام كانت مْعرًبا 

للطرق التجارية ما بني دول آسيا يف الرشق ودول أوربا يف الغرب، 

طبق على اخلريطة

حدد عىل خريطة مرص احلدود 

السياسية موضًحا عليها النقط 

احلدودية التي يبدأ وينتهي عندها 

هنا يف كتاب  احلد السيايس، ودوِّ

األنشطة والتدريبات.

!

توقع وناقش  ✦

✦

ماذا إذا كانت مرص  ال تطل عىل 

بحار؟

مدينة طابا

بني 	  السياسية  احلدود  ترسيم  تم 

عام  اتفاقية  يف  السودان   و  مرص 

احلدود  ترسيم  تم  بينام   .1899

احلدود املرصية مع ليبيا عام 1925

ثالث 	  العقبة  خليج  رأس  تتقاسم 

دول هي مرص وفلسطني واألردن.

أضف إلى معلوماتك ✿
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الوحدة الثانية

الدرس األول:موقع مصر و أهميته

التي  وقد كان لذلك أثره يف زيادة مواردها من خالل الرسوم 

كانت تفرض عىل البضائع التي تعربها .

ازدادت أمهية موقع مرص بشكل كبر بعد شق قناة السويس 	 

املتوسط  البحرين  بني  لتصل  1869م  عام  للمالحة  وافتتاحها 

العامل.  يف  مالحى  طريق  أهم  بدورها  وأصبحت  واألمحر، 

الحظ شكل ) 22 (.

ويرجع ذلك إىل ما ييل:

- زيادة حركة التجارة العاملية.

- اكتشاف واستخراج البرتول ونقله من مناطق تركزه يف اخلليج 

قناة  الشاملية عرب  أوربا وأمريكا  آسيا إىل  العريب وجنوب رشق 

مقارنة  والغرب  الرشق  بني  املسافة  اخترصت  التي  السويس، 

بطريق رأس الرجاء الصالح.

فكر واستنتج ✦

✦

استنتج العالقة بني موقع مرص 

اجلغرايف وازدهار التجارة العاملية.

شكل )22( قناة السويس

تساؤل ذاتي

لعلك تتساءل عزيزي الطالب:

 ما سبب زيادة أمهية موقع مرص 

بعد حفر قناة السويس؟

??

فكر وناقش:
املالحة  تأث��رت حرك��ة 

البحري��ة العاملي��ة تأثًرا 

أغلق��ت  عندم��ا  كب��ًرا 

قن��اة الس��ويس، ناق��ش 

العالقة بني  مع معلم��ك 

أمهية موقع مرص اجلغرايف والسالم الدويل.

مصر األمن و األمان

يوفر مرور السفن يف قناة السويس ما بني 17 - ٪59 	 

من طول املسافة ، وما بني 50-70٪ من الوقود تبًعا 

للحمولة والرسعة.

تعرضت قناة السويس لإلغالق مرتني: األوىل عقب 	 

العدوان الثاليث عام 1956م، والثانية عقب اهلجوم 

اإلرسائييل عىل مرص عام 1967م.

أضف إلى معلوماتك ✿
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الدرس األول:موقع مصر و أهميته

استعد للدرس التالي:
واآلن بعد أن تعرفت عىل موقع مرص الفليك واجلغرايف وأمهيته ومساحتها؛ ما التكوينات اجليولوجية ملرص؟ 

وما العوامل التي سامهت يف تشكيل سطح مرص ؟ سوف نتعرف عىل اإلجابة يف الدرس التايل.

&تذكر ما تعلمت في الدرس

أمهية موقع مرص

موقع مرص وأمهيته

احلدود السياسية موقع مرص

املوقع الفليك  املوقع اجلغرايف

احلدود الرشقيةاحلدود الغربيةاحلدود اجلنوبيةاحلدود الشاملية

مشروع الدرس

 كمواطن مرصي من واجبي أن أساهم يف  إبراز أمهية موقع بلدي.

اكتب عىل صفحتك يف facebook مقااًل مدعاًم بالصور إلبراز أمهية موقع مرص و حضارهتا و تعريف 

أصدقا ئك من العامل هبا.

!!

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 ، ومجيع املدن 

مبنطقة قناة السويس، وموانئ جنوب أوربا.

أضف إلى معلوماتك ✿
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القضايا املتضمنة

البيئة المحافظة عليها 	 

وحمايتها وتجميلها.

✽

القيم املتضمنة

التعاون مع اآلخرين.	 

✽

املفاهيم املتضمنة

صخور أركية قديمة.	 

تعرية نهرية.	 

تعرية بحرية.	 

أقواس سورية.	 

✽

املهارات الفرعية ✽

تفسير و مقارنة و استنتاج 	 

الظواهر الجغرافية.

قراءة و تحليل الصور 	 

الفوتوغرافية.

قراءة وتحليل الخرائط.	 

مالحظة وتصنيف الظواهر 	 

الجغرافية.

إبداء الرأي مدعًما بالمبررات.	 

الدرس الثاني  : التكوينات اجليولوجية و عوامل تشكيل سطح مصر

أهداف الدرس:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادًرا على أن :

حيث . 1 من  الجيولوجية  التكوينات  صخور  بين  يقارن 

نوعها  وأهميتها ومساحتها. 

التكوينات الجيولوجية وفًقا لترتيبها الزمني من . 2 يرتب 

األقدم لألحدث. 

يستنتج من الخريطة التكوينات الجيولوجية لألراضي . 3

المصرية.

العوامل . 4 عن  تعبر  التي  الفوتوغرافية  الصور  يقرأ 

الباطنية التي شكلت سطح مصر.

يصنف العوامل التي شكلت سطح مصر .. 5

األرض . 6 سطح  أشكال  أهم  مصر  خريطة  على  يوزع 

الناتجة عن العوامل الباطنية.

 يستنتج العالقة بين العوامل الباطنية وعوامل التعرية . 7

الخارجية في تشكيل تضاريس مصر. 

بفعل . 8 التعرية  الناتجة عن  التضاريسية  يعدد األشكال 

الرياح

أسبابها . 9 حيث  من  المائية  التعرية  أنواع  بين  يقارن 

واألشكال التضاريسية الناتجه عنها.

التي . 10 الجيولوجية  التكوينات  في  التنوع  أهمية  يقدر 

شكلت سطح مصر.  

✽
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التكوينات اجليولوجية وعوامل  الوحدة الثانية الدرس الثاني: 
تشكيل سطح مصر  

تساؤل ذاتي

ما التكوينات اجليولوجية 

لألراىض املرصية؟

??

وقفة تأمل:

لو أردت فهم احلارض فادرس 

املايض

z

وهو  األرض،  علم  اليونانية  باللغة  يعين   :Geology اجليولوجيا  علم 

اجليولوجى  والتطور  األرضية  الكرة  نشأة  بدراسة  هيتم  الذي  العلم 

الذي مرت به، وخصائص الصخور وأنواعها وتأرخيها، وينقسم إىل 

فروع عديدة مثل علم احلفريات وعلم الطبقات الصخرية وغرها.

جيولوجية مصر: 
بالكتلة 	  قديم يعرف  قاري  تقع األرايض املرصية فوق جزء من درع   

األمحر،  البحر  أخدود  فتكون  للتصدع  تعرض  وقد  النوبية،  العربية 

وانفصلت مرص عن شبه اجلزيرة العربية. 

وتعرض سطح مرص طوال األزمنه والعصور اجليولوجية لعوامل تشكيل 	 

باطنية، أمهها الصدوع واإللتواءات، وكذلك عوامل تشكيل خارجية 

مثل التعرية املائية والتعرية بفعل الرياح. 

وتطور سطح مرص خالل العصور اجليولوجية إىل أن أخذ شكله احلاىل. 	 

التكوينات اجليولوجية لألراضي املصرية. 
ميكن ترتيب التكوينات اجليولوجية لألرايض املرصية من األقدم إىل 

األحدث وفًقا للشكل التخطيطي التايل: 

العرص اهلولوسني )احلديث(الزمن الرابع

عرص الباليستوسني

العرص اجلورايسالزمن الثاين

العرص الرتيايس

العرص الكريتايس

الفحمي أو الكربوين

العرص الكامربي

العرص السيلوري

العرص الربمي

العرص الديفوين

العرص األردوفييش

الزمن األول

الزمن الثالث

عرص الباليوسني

عرص امليوسني

عرص األوليجوسني

عرص األيوسني

عرص الباليوسني

األزمنة 
والعصور 
اجليولوجية

الزمن األريك

يقسم اجليولوجيون عمر

األرض إىل عدد من األزمنة

هي: األريك واألول والثاين

والثالث والرابع، وينقسم كل

زمن إىل عدة عصور، وتم هذا

التقسيم بناء عىل ما ميتاز به

كل زمن وعرص مبجموعة من

الطبقات الصخرية وبحياة

حيوانية ونباتية متيزه عن غره.

ويبلغ عمر األرض نحو 4500

مليون سنة، ويعد الزمن

األريك أطول األزمنة إذ يبلغ

عمره نحو 3900 مليون سنة،

بينام يبلغ عمر األزمنة من

األول إىل الرابع نحو 570

مليون سنة، ويعد الزمن

الرابع أقرص األزمنة ويبلغ

عمره نحو 1٫8 مليون سنة.

أضف إلى معلوماتك ✿
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تكوينات الصخور األركية القدمية: 

بشكلها 	  تتميز  التعقيد  شديدة  بللورية  ومتحولة  نارية  صخور  هي 

العربية  الكتلة  من  الباقية  البقية  وتعد  احلفريات،  من  وخلوها  الكتيل 

النوبية القدمية.

الذي 	  األساس  وميثل  مرص.   مساحة  من   ٪10 نحو  تشغل  املساحة: 

األزمنة  تكوينات  أسفل  خمتفًيا  ويوجد  املرصية،  األرايض  عليه  بنيت 

اجليولوجية األحدث يف باقي مساحة مرص.

األركية 	  الصخور  أنواع  أكرث  من  األريك:  الزمن  صخور  أنواع 

انتشاًرا يف مرص صخور اجلرانيت- البازلت  - النايس- الشست.

أمهية الصخور األركية: حتتوي تلك الصخور عىل عديد من املعادن 	 

بعض  هبا  توجد  كام  املنجنيز(،   - الذهب   - احلديد   أمهها)  الفلزية 

صخور البناء مثل اجلرانيت والرخام. 

التوزيع اجلغرايف:يالحظ من شكل ) 23 ( أن الصخور األركية القدمية 	 

توجد يف أربع مناطق هي:

املثلث اجلبيل األريك جنوب شبه جزيرة سيناء، ويعد أكرث مناطق مرص 	 

وعورة وارتفاًعا وتقطع بفعل الصدوع و األودية. 

جبال البحر األمحر يف الصحراء الرشقية. 	 

جبل العوينات ومناطق متفرقة من جنوب غرب الصحراء الغربية.	 

منطقة اجلندل األول قرب أسوان.	 

تكوينات الزمن األول: 

 يتكون الزمن األول من ستة عصور جيولوجية )حددها من الشكل 	 

التخطيطي السابق( ويتكون من صخور معظمها من احلجر الرميل.

املساحة: تغطى تكويناته نحو 1٫2 ٪ من مساحة مرص.	 

التوزيع اجلغرايف:وادي عربه شامل الصحراء الرشقية، ووسط وغرب 	 

سيناء، وقرب جبل العوينات بالصحراء الغربية.

 وتعد صخور العرص الكربوين أهم صخور هذا الزمن.	 

تكوينات الزمن الثاين: 

يتكون الزمن الثاين من ثالثة عصور هي: الرتيايس - اجلورايس - الكريتايس. 

تساؤل ذاتي

لعلك تتساءل: ما أنواع 

الصخور وأمهيتها وتوزيعها 

اجلغرايف؟ والعصور اجليولوجية 

التي تكونت خالهلا.

??

أثناء الزمن األريك كانت كل 

األرايض املرصية تتكون من 

صخور أركية قدمية، ثم ترسبت 

فوقها الصخور الرسوبية التي 

ترتاوح أعامرها من الزمن األول 

إىل الرابع، فكان حيدث عادة يف 

بداية كل عرص غمر بحر تثس 

ملساحات من األرض املرصية 

مرسًبا صخوًرا رسوبية ترجع 

هلذا العرص، ثم يرتاجع البحر 

شاماًل يف هناية العرص ، ويعود 

لالرتفاع ثانية ليغمر مساحات 

من األرايض املرصية، وهكذا، 

معىن ذلك أنك إذا حفرت برًئا 

عميًقا آلالف األمتار يف شامل 

مرص فستمر بكل التكوينات  

اجليولوجية ملرص حتى  تصل إىل 

صخور الزمن األريك يف أعمق 

نقطة بالبرئ.

أضف إلى معلوماتك ✿
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انتشار 	  تبلغ مساحة تكويناته نحو 42٪ من مجلة مساحة مرص، وتعد صخور الكريتايس أكرثها  املساحة: 

حيث متثل 40 ٪ من مجلة مساحة مرص.

أنواع صخوره: يتكون أساًسا من صخور احلجر الرميل النويب تعلوها صخور طباشرية، ويبلغ سمك طبقاته 	 

نحو 2000 مرت.

الغربية 	  الصحراء  من  اجلنويب  اجلزء  يف  تظهر  صخوره  أن   )23( شكل  قراءة  من  يالحظ  اجلغرايف:  التوزيع 

والصحراء الرشقية، وذلك يف هضبتي اجللف الكبر والعبابدة، كام تظهر يف منخفض الواحات البحرية وأجزاء 

من منخفض الفرافرة، وتوجد صخوره أيًضا يف مساحات كبرة من هضبتي العجمة والتيه يف وسط سيناء، ويف 

جبل املغارة يف شامل سيناء.

شكل )23( التوزيع اجلغرايف لتكوينات  األزمنة اجليولوجية يف مرص
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عىل 	  النويب  الرميل  احلجر  صخور  حتتوي  االقتصادية:  األمهية 

الصخور  حتتوي  كام  احلديد،  وخامات  اجلوفية  املياه  خزانات 

املغارة  جبل  يف  توجد  بينام  الفوسفات،  خامات  عىل  الطباشرية 

رواسب الفحم.

تكوينات الزمن الثالث :

يتكون الزمن الثالث من مخسة عصور، الحظ الشكل التخطيطي 

التايل وتعرفها:

املساحة: تبلغ مساحة تكويناته نحو 33٪ من مجلة مساحة مرص، 	 

حيث  مساحة،  أكربها  وامليوسني  اإليوسني  عرصي  صخور  وتعد 

ميثالن مًعا 30٪ من مجلة مساحة مرص.

باإلضافة 	  هذا  اجلري،  احلجر  صخور  معظمها  صخوره:  أنواع 

املناطق  بعض  يف  توجد  كام  الطفلية،  التكوينات  بعض  وجود  إىل 

وفرس  متاسيح  حفريات  بقايا  عىل  حتتوي  فيضية  قارية  تكوينات 

بركانية  بازلتية  غطاءات  وجود  إىل  باإلضافة  هذا  وغرها،  النهر 

النشأة.

التوزيع اجلغرايف: يالحظ أن صخوره تظهر يف اهلضبة اإليوسينية 	 

الغربية، وتظهر كذلك يف  الصحراء  الوسطى وهضبة مارمريكا يف 

العجمة  هضبتي  من  أجزاء  ويف  الرشقية،  بالصحراء  املعازة  هضبة 

البحر  سواحل  طول  عىل  متفرقة  ومبناطق  سيناء،  وسط  يف  والتيه 

األمحر وخليجي السويس والعقبة.

أغراض 	  يف  اجلري  احلجر  صخور  تستخدم  االقتصادية:  األمهية 

تكوينات  حتتوي  كام  وغرها،  واجلبس  األسمنت  وصناعة  البناء 

امليوسني عىل مصايد البرتول وتكوينات اجلبس.

طبق وتعلم ✦

✦

عىل خريطة مرص الصامء مكربة 

ع التكوينات اجليولوجية  وزِّ

للزمن األريك  والزمن األول 

هنا يف  والثاين و الثالث، ودوِّ

كتاب األنشطة و التدريبات.

الزمن الثالث

عرص الباليوسني

عرص امليوسني

عرص األوليجوسني

عرص األيوسني

عرص الباليوسني

فكر و قارن ✦

✦

قارن بني تكوينات الزمنني الثاين 

و الثالث من حيث املساحة 

والتوزيع واألمهية.

الطفوح البازلتية فوق أحد التالل 

بالواحات البحرية

يع��د غم��ر بح��ر تث��س يف الع��رص 

بح��ري  غم��ر  أك��رب  الكريت��ايس 

املرصي��ة  األرايض  ل��ه  تعرض��ت 

حيث غمر نحو 90 ٪ من مس��احة 

مرص، ووصل حتى شامل السودان. 

أضف إلى معلوماتك ✿



46

الوحدة الثانية

الدرس الثاني:التكوينات اجليولوجية و عوامل تشكيل سطح مصر

تكوينات الزمن الرابع: 

يتكون الزمن الرابع من عرصي الباليستوسني واهلولوسني. 	 

رغم صغر عمر هذا الزمن إال أنه قد ترك آثاره بوضوح عىل سطح 	 

مرص؛ بسبب حداثته، و تظهر تكويناته عىل مساحة تزيد عىل 

14٪ من مجلة مساحة مرص، ويتكون من رواسب سطحية قليلة 

السمك، تنقسم إىل ما ييل: 

العوامل التي شكلت سطح مصر: 
ساعدت عدة عوامل يف تشكيل سطح مرص ، الحظ الشكل 

التخطيطى التايل لتتعرفها:

عوامل تشكيل سطح مرص

االلتواء تداخالت بركانيةالتصدع

عوامل خارجيةعوامل باطنية

التعرية بفعل الرياح التعرية املائية

اإلرسابات الرملية يف 

الصحراء الغربية

الرواسب السطحية للزمن الرابع

رواسب طينية عىل 

شكل سبخات قدمية 

داخلية أو مدرجات، 

وطمي بوادي النيل 

ومنخفض الفيوم 

والدلتا. 

رواسب رملية 

بفعل الرياح توجد 

بصحراء مرصالغربية 

وشامل سيناء. 

ومناطق من الصحراء 

الرشقية.

 الشواطئ املرجانية 

بساحل البحر األمحر 

  تالل احلجر اجلري 

بالساحل الشاميل 

يستخدم احلجر اجلرى أيًضا يف 

صناعة معجون األسنان والبالستيك 

والدهانات، واستخدمه الفراعنة يف 

ت. بناء األهرامات واملعابد واملسالاَّ

أضف إلى معلوماتك ✿

باستخدام خريطة التكوينات 

اجليولوجية ملرص، حدد أهم التكوينات 

اجليولوجية لشبه جزيرة سيناء  وحددها 

عىل خريطة شبه جزيرة سيناء يف كتاب 

األنشطة و التدريبات

تطبيقات حياتية
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أواًل العوامل الباطنية :

تشكيل  يف  كبًرا  دوًرا  لعبت  باطنية  لعوامل  املرصية  األرايض  تعرضت 

سطح مرص، وميكن دراسة هذه العوامل فيام ييل: 

1- التصدع: 

املختلفة 	  اجليولوجية  العصور  خالل  مرص  من  كثرة  مناطق  تأثرت 

للتصدع. 

يف 	  حدثت  التي  الصدوع  تلك  مرص،  هلا  تعرضت  التي  الصدوع  أهم 

أرضية  بجانب حركات  أرضية رأسية  الصدوع عن حركات  نتجت  البحر األمحر،  األوليجوسني مكونة  عرص 

أفقية.  وتأخذ الصدوع اجتاهات خمتلفة، كام يتضح ذلك من شكل ) 24 ( 

تعرضت  التي  الصدوع  أهم 

هلا مرص: 

 الصدوع املنترشة يف جبال 	 

واملثلث  األمحر،  البحر 

أدت  سيناء  جنوب  اجلبيل 

جمموعات  إىل  تقطعها  إىل 

جبلية منفصلة.

الصدوع يف هضبتي املعازة 	 

والعبابدة بالصحراء الرشقية. 

األج��زاء 	  يف  الص��دوع 

م��ن  والوس��طى  اجلنوبي��ة 

الصحراء الغربية مثل الصدع 

املمت��د يف منخف��ض اخلارجة 

اجلن��وب،  إىل  الش��امل  م��ن 

والذي عمل مع عوامل تشكيل أخرى عىل تكون  املنخفض. 

2- التداخالت الربكانية: 

للحركات  مصاحًبا  الربكاين  للبازلت  وخروج  اندفاعات  حدثت 

األوليجوسني،  عرص  يف  املرصية  األرايض  هلا  تعرضت  التي  الصدعية 

ومن املناطق التي تعرضت للتداخالت الربكانية وطفوح البازلت: جبل 

قطراين شامل الفيوم.

شكل )24( الصدوع و التداخالت الربكانية

✦ ركن التفكير 

✦

دلِّل عىل صحة العبارة التالية: 

لعبت الصدوع دوًرا كبًرا يف 

تشكيل سطح مرص.

س��اعدت الص��دوع العديدة يف 

املناطق اجلبلية عمليات التعرية 

ش��بكات  تكوي��ن  يف  املائي��ة 

األودي��ة ومن هذه األودية وادي 

قنا.

أضف إلى معلوماتك ✿
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3- االلتواءات:

حدثت حركات ضغط جانبية قادمة من الشامل الرشقي، أدت إىل 

التواءات خفيفة يف الطبقات الرسوبية لتظهر يف شكل قباب تعرف 

باألقواس السورية.

مرص  صحاري  يف  االلتوائية  القباب  أن    )25( شكل  من  يالحظ   

الثالث  تظهر عىل النحو التايل: 

مستوية 	  سهول  وسط  القبابية  التالل  سيناء:تربز  جزيرة  شبه  يف 

جنوب السهل الساحىل الشاميل ، ومن أمثلتها قباب احلالل واملغارة. 

يف الصحراء الرشقية: من أمثلتها هضبتى اجلاللة البحرية والقبلية. 	 

يف الصحراء الغربية: ومنها قبو البحرية الذي حفر بفعل عمليات 	 

الواحات  منخفض  إىل  وحتول  واهلوائية  املائية  والتعرية  التصدع 

البحرية. 

ثانًيا : عوامل التعرية اخلارجية: 

يتعرض سطح مرص منذ القدم لعمليات تشكيل تقوم هبا عوامل 

التعرية اخلارجية. الحظ الشكل التخطيطى التايل للتعرف عىل 

أمهها: 

شكل )25( اإللتواءات أو األقواس السورية يف مرص

فكر واستنتج ✦

✦

 العالقة بني الصدوع والتداخالت 

الربكانية.

فكر وحدد ✦

✦

حدد العوامل الباطنية 

التي ساعدت عىل تشكيل 

الظواهر التضاريسية 

التالية: 

البحر األمحر.	 

منخفض الواحات 	 

البحرية.

هضبة اجلاللة القبلية.	 

جبل قطراين.	 

جبال البحر األمحر.	 

جبل احلالل.	 

التعرية املائية 

  التعرية البحريةالتعرية النهرية

التعرية بفعل الرياح 

 التعرية بفعل املياه اجلوفية 

عوامل التعرية اخلارجية
تساؤل ذاتي

لعلك تتساءل: ما عوامل 

التعرية اخلارجية التي شكلت 

سطح مرص؟

??

الطفوح البازلتية بجبل قطراين تظهر 

يف شكل غطاءات بازلتية داكنة 

اللون بسمك 35 مرًتا .

أضف إلى معلوماتك ✿
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ويقصد بالتعرية:  عمليات النحت والنقل واإلرساب. 

1- التعرية املائية: 

أ- التعرية النهرية: 

رواسبها،  بنقل  وتقوم  جمارهيا  تنحت  حيث  األهنار،  يف  اجلارية  املياه  هبا  تقوم 

دلتا عند مصبه  أو يف شكل  املجاري  وترسيبها يف شكل سهل فيىض عىل جانبي 

ويتضح ذلك عىل طول جمرى هنر النيل، والذي اليزال يقوم بعمليات التعرية من 

إرساب عىل طول جمراه منذ أن شق جمراه يف األرايض املرصية حتى  نحت ونقل و

اآلن. 

ب- التعرية  البحرية: 

تتمثل يف التعرية بفعل األمواج والتيارات الساحلية والتي تعمل عىل تشكيل 	 

إن  و األخرى،  الساحلية  واألشكال  واخللجان  الرؤوس  وتكون  السواحل 

اختلفت من ساحل إىل آخر.

ومن أهم األشكال الساحلية الناجتة عن األمواج: الرؤوس األرضية مثل رأس 	 

بناس واخللجان والرشوم واجلروف الساحلية  والشواطئ الرملية .

ج�- التعرية بفعل املياه اجلوفية:

مناطق  يف  اجلوفية  املياه  هبا  تقوم  حمدودة  تعرية  عمليات  توجد 

الغزيرة  أعقاب سقوط األمطار  املياه، خاصة يف  الواحات وتترسب 

وتدفق السيول ، وتعمل املياه املترسبة عىل توسيع الفواصل والشقوق 

إذابة بعض الصخور.  و

2- التعرية بفعل الرياح: 

إرساب 	  لعبت الرياح والتزال تلعب دورها كعامل نحت ونقل و

يف املناطق الصحراوية مبرص ، حيث نشطت يف فرتات اجلفاف يف 

الزمن الرابع ونتج عن نشاطها: 

املائية  اإلذابة  وعمليات  والشقوق  الصدوع  ساعدت  وقد  الغربية،  بالصحراء  الصحراوية  املنخفضات  حفر  أ- 

الرياح يف حفر هذه املنخفضات الصحراوية وأكرثها وضوًحا منخفيض القطارة واخلارجة. 

ب- تكون الغطاءات والكثبان الرملية التي تنترش فوق مساحات واسعة من سطح الصحراء الغربية تبلغ 40٪ من 

مساحتها، كام تنترش يف شامل سيناء، ومناطق من الصحراء الرشقية. 

فكر وفسر ✦

✦

تكون دلتا هنر النيل.

توقع وناقش ✦

✦

ما النتائج املرتتبة ... ؟ 

عىل التعرية البحرية 

والتعرية بفعل الرياح؟

استخدم مصادر املعلومات

اجلغرافية وابحث عن أكرث أنواع

التعرية  تأثًرا عىل تشكيل سطح

األرض يف املنطقة التي تعيش فيها

ا يف كتاب األنشطة ودوهنِّ

والتدريبات. 

تطبيقات حياتية
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تنشط 	  الرياح  أن  نجد  احلارض  الوقت  يف  اجلفاف  لسيادة  ونظًرا 

وحركة  تكوين  عىل  فتؤثر  الصحراوية  املناطق  يف  تعرية  كعامل 

يف  الرئييس  السبب  الغربية  الشاملية  الرياح  وتعد  الرملية،  الكثبان 

تكون األشكال الرملية واجتاهات حترك الكثبان. 

استعد للدرس التالي:
ما الوحدات التضاريسية التي نتجت عن تفاعل العوامل الباطنية، وعوامل التعرية اخلارجية خالل 

التاريخ اجليولوجي ملرص؟

زحف الكثبان الرملية عىل الطرق

&تذكر ما تعلمت في الدرس
التكوينات اجليولوجية وعوامل تشكيل سطح مرص

العوامل التي شكلت سطح مرص التكوينات اجليولوجية عىل أرض مرص

تكوينات الزمن الرابع 

تكوينات الصخور األركية القدمية

عوامل تعرية خارجية

التعرية بفعل الرياحصدوع

تداخالت بركانية

االلتواءات 

)األقواس 

السورية(

تكوينات الزمن الثالث

تكوينات الزمن الثاين

تكوينات الزمن األول

عوامل باطنية

التعرية املائية

التعرية النهرية

التعرية البحرية

التعرية بفعل املياه 

اجلوفية

تسبب حركة الكثبان الرملية بفعل الرياح أرضاًرا عىل الطرق الصحراوية.	 

باألرايض 	  الزراعى  االستصالح  ومشاريع  الواحات  يف  الزارعية  باألرايض  واإلرضار  اآلبار  ردم  يف  وتسبب 

الصحراوية. 

أضف إلى معلوماتك ✿
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– مصادره(   

5151

القضايا املتضمنة

حسن استخدام الموارد 	 

وتنميتها. 

✽

القيم املتضمنة

االنتماء .	 

 التعاون مع اآلخرين .	 

✽

املفاهيم املتضمنة

 ظهور السالحف.	 

غرود.	 

وادي.	 

دلتا.	 

✽

املهارات الفرعية ✽

تفسير و مقارنة و استنتاج 	 

الظواهر الجغرافية.

قراءة و تحليل الصور 	 

الفوتوغرافية.

قراءة وتحليل الخرائط.	 

مالحظة وتصنيف الظواهر 	 

الجغرافية.

إبداء الرأي مدعًما بالمبررات	 

الدرس الثالث  : تضاريس مصر

أهداف الدرس:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادًرا على أن :

يصنف سطح مصر إلى وحدات تضاريسية.. 1

يفسر  نشأة نهر النيل في مصر.. 2

يصف نهر النيل في مصر.. 3

يحدد أهم خصائص وادي النيل ودلتاه ومنخفض الفيوم.. 4

يوزع على خريطة مصر أهم الظواهر الجغرافية التي . 5

تتميز بها دلتا النيل.

الظواهر . 6 وأهم  الفيوم  منخفض  الخريطة  على  يحدد 

التضاريسية التي تميزه.

يقارن بين هضاب الصحراء الغربية من حيث موقعها . 7

والظواهر التضاريسية التي تميزها.

أشكال . 8 أهم  الغربية  الصحراء  خريطة  على  يوزع 

السطح التي تميزها.

من . 9 الغربية  والصحراء  الشرقية  الصحراء  بين  يقارن 

حيث أهم أشكال السطح التي تميز كال منهما.

الوحدات . 10 سيناء  جزيرة  شبه  خريطة  على  يوزع 

التضاريسية التي تميزها.

تميز . 11 التي  التضاريسية  الظواهر  تنوع  أسباب  يستنتج 

شبه جزيرة سيناء.

سطح . 12 على  التضاريسية  الظواهر  تنوع  أهمية  يقدر 

مصر.

✽
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ينقسم سطح مرص إىل أربع وحدات تضاريسية كربى، وهذه الوحدات وما تتضمنه من أشكال أرضية متنوعة 

هي نتاج اخلصائص اجليولوجية لصخورها، وعوامل التشكيل الباطنية من تصدعات والتواءات وتداخالت 

بركانية، وعوامل خارجية من تعرية مائية ورياح وغرها.

من اخلريطة التي أمامك )شكل 26(:

تالحظ أن الوحدات التضاريسية الرئيسة يف مرص هي:

1- وادي النيل ودلتاه ومنخفض الفيوم.

2- الصحراء الغربية.

3- الصحراء الرشقية.

4- شبه جزيرة سيناء.

: وادي النيل ودلتاه  أولاً
ومنخفض الفيوم:

تتضمن دراسة وادي النيل ودلتاه ومنخفض 

الفيوم يف مرص كوحدة تضاريسية ما ييل:

2- وادي النيل.   1- هنر النيل.  

3- دلتا النيل   4- منخفض   

الفيوم.    

نهر النيل في مصر:
نشأ هنر النيل يف أواخر عرص امليوسني بالزمن الثالث، حيث بدأ بشق جمراه فوق األرايض املرصية، وكانت 	 

منابعه يف ذلك الوقت تقترص عىل جبال البحر األمحر يف مرص.

اتصل باملنابع احلبشية، ومنابع هضبة البحرات يف أوائل الباليستوسني نتيجة حلركات أرضية مهدت للروافد 	 

احلبشية واالستوائية لالجتاه شاماًل واالتصال بوادي النيل يف مرص.

امتداد هنر النيل يف إفريقيا:

إىل 	  اجلنوب  من  طوله  يبلغ  حيث  العامل  أهنار  أطول  من  النيل  هنر  يعد 

الشامل 6670كم ممتًدا من مناطق غزيرة األمطار من منابعه العليا يف احلبشة إىل أن يصل إىل املناطق الصحراوية 

يف شامل السودان ومرص )شكل 27(. 

شكل )26( أقسام مرص التضاريسية

تساؤل ذاتي

كيف نشأ هنر النيل يف مرص؟
??



53

الوحدة الثانية

الدرس الثالث:تضاريس مصر

النيل 	  حوض  داخل  وروافده  النيل  هنر  وميتد 

تبلغ مساحته نحو 2٫9 مليون كم2، أي  الذي 

أجزاء  وتتمثل  إفريقيا  مساحة  من   ٪10 نحو 

حوض النيل يف:

البحرات،  املنابع االستوائية: وتضم عديد من   -

هنر  ميثل  و  وألربت،  إدوارد  و فيكتوريا  منها 

يف  النهر  هذا  يصب  و  النيل  هنر  بداية  كاجرا 

بحرة فيكتوريا.   

وبحر  مثل   روافد،  فيه  وجيرى  النيل:  أعايل   -

اجلبل وبحر الزراف بحر الغزال وبحر العرب.

- جمموعة السوباط- النيل األبيض.

- املنابع احلبشة: وتنبع منها معظم روافد السوباط 

باإلضافة إىل العطربة والنيل األزرق الذي يستمد 

معظم مياهه من بحرة تانا يف دولة أثيوبيا.

- وادي النيل األدىن: جيرى فيه هنر النيل يف شامل 

وتعد  رافد،  بأى  يلتقى  أن  دون  ومرص  السودان 

مرص دولة املصب.

مائية هنر النيل يف مرص: 

يأىت 84٪ من مياه النهر من روافده القادمة من هضبة احلبشة، بينام يأىت 16٪ من املنابع االستوائية. 	 

جيري هنر النيل يف مرص دون أن يتلقى أية مياه تذكر باستثناء السيول التي قد تصل إليه عرب األودية القادمة من 	 

الصحراء الرشقية.

إن اختلفت من سنة ألخرى تبًعا لكميات 	  يبلغ نصيب مرص السنوي من إيراد هنر النيل نحو  55,5 مليار م3، و

األمطار الساقطة عند املنابع، وتأيت معظم املياه  أثناء الفيضان ، والنسبة الباقية أثناء التحاريق.

الدميقراطية  الكونغو  دول  من  أجزاء  النيل  حوض  دول  تضم 

ورواندا وبورندي وتنزانيا وكينيا وأوغندا وأثيوبيا وجنوب السودان 

والسودان وأرتريا ومرص، وتشكل هذه الدول فيام بينها جمموعة غر 

رسمية تدير مياه النهر تعرف مبجموعة دول األوندوجو وتعين اإلخاء 

باللغة السواحلية .

أضف إلى معلوماتك ✿
توقع وناقش ✦

✦

اهتامم مرص بدراسة سد النهضة 

الذي تقوم  أثيوبيا بإنشائه اآلن 

عىل النيل األزرق.

شكل )27( دول حوض النيل
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امتداد هنر النيل يف مرص:

ميتد هنر النيل يف مرص من نقطة احلدود مع السودان ويستمر يف جريانه شاماًل متخًذا اجتاهات متعددة حتى مصبه 

يف البحر املتوسط ملسافة 1537كم.

وصف هنر النيل يف مرص:

يتميز جمرى هنر النيل يف مرص بتعرُّجه يف شكل ثنيات، ُتعد ثنية قنا أكرب ثنية مبجرى النهر.	 

لبة تعرتض 	  الصُّ النارية  يظهر يف قطاعه اجلنويب ما ُيعرف باجلندل األول وهو عبارة عن جمموعة من الصخور 

جمراه يف حمافظة أسوان، وقد نتج عن حركات تصدع باملنطقة.

تكرث اجلزر مبجرى هنر النيل، وتنقسم إىل نوعني:	 

1- جزر نارية مثل اهليسا  والنباتات،  

ومها من جزر اجلندل األول.

النيل:  هنر  كوهنا  رسوبية  جزر   -2

ومنها الوراق والزمالك والروضة. 

وادي النيل يف مرص:

يعرف وادي النيل بأنه: األرايض 

الفيضية اخلصبة التي متتد عىل جانبي هنر النيل، وحيدها حافات عالية من الرشق والغرب، وميتد من جنوب 

مرص إىل القاهرة.

مساحته: تبلغ مساحة الوادي نحو 13 ألف كم2.

أهم خصائص السهل الفييض بوادي النيل يف مرص:

يتكون من رواسب طميية رسبها هنر النيل عىل جانبيه.	 

خيتلف اتساعه من قطاع إىل آخر، فيضيق بشكل عام يف اجلنوب،  	 

ويتسع يف الشامل ويصل أقىص اتساع له يف حمافظة بين سويف     

)نحو 25 كم( الحظ شكل ) 28 ( وأقل اتساع له عند خانق السلسلة  

شامل أسوان )أقل من 3كم(  

يزداد اتساعه غرب هنر النيل مقارنة بجانبه الرشقي، خاصة يف   	 

القطاع املمتد من نجع محادي إىل القاهرة؛ ويرجع ذلك القرتاب     

جمرى النيل من حافات اهلضبة رشًقا مما أدى إىل تقطع السهل الفييض   

إحدى جزر اجلندل األول

وقفة تأمل:

مرص هبة النيل و املرصيني.

z

الرواسب  من  النيل  هنر  محولة  تقدر 

السد  بناء  قبل  طن  مليون   100 نحو 

الرمال  من  طن  مليون   30 منها  العاىل 

الدقيقة، و30 مليون طن من الصلصال 

و40 مليون طن من الغرين.

أضف إلى معلوماتك ✿
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شكل )28( مرئية فضائية توضح اتساع وادي النيل يف حمافظة بىن سويف

وضيقه واختفائه يف بعض املواضع.

يتميز بانبساطه وانحداره اخلفيف . 	 

هبا 	  يتميز  التي  اجلغرافية  الظواهر  أهم 

وادي النيل:

غر  طبيعية  جسور  عن  عبارة   : الطراد  جسور   -

عمليات  عن  نتجت  النهر  مبجرى  حتف  مرتفعة 

ترسيب للنهر عىل جانبيه.

الوادي  جانبي  عىل  تظهر  النهرية:  املدرجات   -

تظهر  مدرجات،  تسع  تبلغ  املدرجات  من  سلسلة 

بشكل متقطع، نتجت عن تعاقب عمليات ترسيب ونحت خالل التاريخ اجليولوجي لنهر النيل.

دلتا النيل:

الدلتا: عبارة عن رواسب فيضية تكونت عند مصب النهر مبا يأيت به من محولة، ترتسب يف مياه شاطئية ضحلة، 

تتطور إىل أن تتحول إىل سهل دلتاوي خترتقه فروع للنهر مل يتبق منها سوى فرع رشيد وفرع دمياط.

وتبدو دلتا هنر النيل يف شكل هنديس أقرب إىل مثلث، تقع قمته عند نقطة التفرع شامل غرب القاهرة )قرب القناطر 

اخلرية( بنحو 23 كم ومتتد قاعدته عىل طول ساحل البحر املتوسط من سهل الطينة رشًقا حتى اإلسكندرية غرًبا. 

الحظ شكل )29(

شكل )29( مرئية فضائية  لدلتا هنر النيل
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مساحة  ضعف  نحو  أو  كم2،  ألف   22 عىل  مساحتها  تزيد  املساحة: 

الوادي.

وصف دلتا النيل:

يتميز سطحها باستوائه بشكل عام، خاصة يف الشامل.	 

ونحو 	  الدلتا،  وسط  يف  الشامل  إىل  اجلنوب  من  خفيًفا  انحداًرا  تنحدر 

الشامل  نحو  دمياط، وتنحدر  الدلتا رشق فرع  أرايض  الغريب يف  الشامل 

الرشقي يف أرايض الدلتا غرب فرع رشيد.

أهم الظواهر اجلغرافية التي تتميز هبا دلتا النيل:

عند ما ندرس دلتا هنر النيل جتد أهنا تتميز بعدة ظواهر جغرافية أمهها:

البحرات   - الدلتاوي  الساحل   - فرعا دمياط ورشيد - ظهور السالحف 

الساحلية.

1- فرعا دمياط ورشيد:

يتفرع هنر النيل إىل فرعيه دمياط ورشيد عند القناطر اخلرية شامل غرب 

القاهرة.

فرع دمياط: 

بنحو 	  رشيد  فرع  من  منسوًبا  أعىل  وهو  كم،   245 طوله  يبلغ 

مرتين، و يبلغ اتساعه نحو280 مرًتا.

يوجد به عدد من اجلزر الرسوبية مثل جزيرة صهرجت. 	 

فرع رشيد: 

كم 	   239 طوله  ويبلغ  دمياط.  فرع  من  اتساًعا  أكرث  وهو 

واتساعه أكرث من 475 مرًتا.

يوجد به عدد من اجلزر الرسوبية .	 

2- ظهور السالحف:

هي عبارة عن تالل أو جزر رملية تربز فوق سطح الدلتا الطيين، ويزيد ارتفاعها أحياًنا عىل 20 مرًتا من األرايض 

نتيجة الرتفاعها ومنها: جزيرة  الدلتاوية احلديثة  الرواسب  املجاورة هلا، ونتجت عن رواسب قدمية مل تغطها 

رمال العرقي جنوب قويسنا، وهي أكرب تلك اجلزر مساحة.

3- ساحل الدلتا:

وهو ساحل رميل منخفض ميتد من رشق بورسعيد حتى غرب اإلسكندرية، و  يتميز ب�اخلصائص التالية.

القناطر اخلرية

فكر وناقش ✦

✦

أهيام أثر أكرث عىل تشكيل 

الظواهر اجلغرافية بوادى النيل: 

العوامل الباطنية أم اخلارجية؟ 

ر إجابتك باألدلة. برِّ

فرعا دمياط ورشيد مها الفرعان 

املتبقي��ان م��ن ف��روع دلتاوية 

قدمية اختفت ألسباب عديدة، 

منها الردم بفعل الرياح، حركة 

بس��بب  أو  أرضي��ة،  هب��وط 

احلروب واإلمهال.

أضف إلى معلوماتك ✿
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َتعُرجه الواضح.	 

كرثة الرؤوس به،  مثل رأس دمياط )نتوء دمياط(، ورأس الربلس	 

وجود اخللجان به، مثل خليج أبو قر.	 

واملنزلة 	  الربلس  بحرات  مثل  طوله  عىل  الساحلية  البحرات  امتداد 

إدكو. و

4- البحرات الساحلية:

من الشكل السابق يالحظ أن البحرات الساحلية متتد من الرشق إىل 

الغرب عىل النحو التايل:

أ- بحرة املنزلة: 

هي بحرة ضحلة مثل كل بحرات الدلتا. 	 

تكرث هبا اجلزر املنخفضة صغرة املساحة.	 

انكمشت مساحة البحرة بعد عمليات التجفيف التي تعرضت  هلا، وحتويلها إىل الزراعة، ومع ذلك فهي 	 

أكرب بحرات ساحل الدلتا  مساحة.

تتصل بالبحر املتوسط بفتحات تسمى البواغيز وأمهها بوغاز أشتوم اجلميل.	 

ب- بحرة الربلس:

 تقع شامل الدلتا يفصلها عن البحر املتوسط حاجز رميل تقطعه فتحات  منها بوغاز بلطيم وبوغاز الربلس، وتأيت 

يف املرتبة الثانية من حيث املساحة بعد بحرة املنزلة، ويوجد  هبا عدد من اجلزر الصغرة.

ج�- بحرة إدكو:

 تقع جنوب خليج أىب قر، وتكرث حول سواحلها السبخات، وتظهر يف شامهلا الكثبان الرملية وتوجد هبا عدد 

كبر من اجلزر الصغرة، وتتصل بالبحر ببوغاز املعدية.

د- بحرة مريوط: 

بحرة طولية غر متصلة بالبحر. 	 

وقد انكمشت مساحتها بسبب عمليات التجفيف، وهي أعىل البحرات ملوحة وأكرثها تلوًثا مبياه الرصف 	 

الصحى ملدينة اإلسكندرية ، ورصف املياه املتبقية من األرايض الزراعية مبحافظة البحرة والغربية.

منخفض الفيوم:
تبلغ مساحته 1700كم2 وحتيط به حافات متصلة يف معظم امتدادهتا.	 

تم حفره بواسطة العوامل الباطنية وعمليات النحت املايئ والرياح يف صخور اهلضبة اجلرية إىل الغرب من 	 

هنر النيل غرب حمافظة بىن سويف .

ابحث و اكتب ✦

✦

بالتعاون مع زمالئك، وباالستعانة 

بشبكة املعلومات، اكتب بحًثا 

عن أهم املشكالت البيئية التي 

تتعرض هلا إحدى البحرات 

نه يف كتاب األنشطة  الشاملية ودوِّ

والتدريبات.
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ينحدر قاع املنخفض 	 

انحداًرا عاًما باجتاه 

الشامل الغريب، حيث 

توجد أخفض منطقة 

باملنخفض تشغلها بحرة 

قارون.

ويفصل املنخفض 	 

عن وادي النيل هضبة 

جرية تقطعها فتحة 

الالهون التي ميتد فيها 

بحر يوسف قادًما مبياه 

ورواسب هنر النيل؛لذا يتميز عن بقية املنخفضات الصحراوية يف أن رواسب قاعه رواسب هنرية نقلها هنر 

ع. النيل إليه عرب بحر يوسف وشبكات الرتُّ

وحدات  مَخس  إىل  ينقسم  الفيوم  منخفض  أن  نالحظ  التايل  التخطيطي  والشكل   )30( السابق  الشكل  من 

تضاريسية، هي:

1- فتحة الالهون: 

هي عبارة عن ممر ضيق يبلغ طوله نحو 10كم خيرتق منطقة هضبة مرتفعة، ويدخل بحر يوسف منخفض الفيوم 

من خالل هذه الفتحة.

2- دلتا بحر يوسف: 

تشغل نحو ثلث مساحة املنخفض، وتقع أرضها فوق مستوى 

سطح البحر، وتعد من أخصب أرايض املنخفض.

3- بحرة قارون وسهلها البحري:

 تبلغ مساحة البحرة 215كم2 ، و متتد من الرشق إىل 	 

الغرب ملسافة 45 كم، ومن الشامل إىل اجلنوب ملسافة ترتاوح بني  5 - 10 كم.

شكل )30( أقسام منخفض الفيوم

بحرة قارون

الحظ:

الوحدات التضاريسية ملنخفض الفيوم

بحرة قارون وسهلها البحري دلتا بحر يوسف التجويف الشاميل واجلنويبفتحة الالهون
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تقع حتت مستوى سطح البحر ب�45 مرًتا. 	 

 هبا بعض اجلزر أكربها جزيرة القرن الذهبى.	 

4- التجويف الشاميل و التجويف اجلنويب:

يقع األول شامل رشق دلتا بحر يوسف، وتظهر داخله هضيبات صغرة 

ويقرتب من جبل قطراين. و يشغل الثاين اجلزء اجلنويب من املنخفض،

 وتكرث هبا الربك و املستنقعات حيث يتميز باستواء الرواسب الطينية.

ا: الصحراء الغربية: ثانياً
تبدو يف شكلها أقرب إىل املستطيل.	 

السودان 	  مع  مرص  حدود  حتى  شاماًل،  املتوسط  البحر  من  متتد 

جنوًبا، ومن وادي النيل رشًقا حتى خط احلدود مع ليبيا يف الغرب.

املساحة: ذات مساحة شاسعة تبلغ 681 ألف كم2 أو نحو ٪68 	 

من مجلة مساحة مرص.

اخلصائص التضاريسية للصحراء الغربية:

هضبة 	  تعد  حيث   البسيط،  اهلضبى  مبظهرها  عام  بشكل  تتميز 

فوق  500مرت  ارتفاعها  متوسط  االرتفاع  قليلة  املساحة  متسعة 

مستوى سطح البحر. الحظ شكل )31(.

اجلنوب 	  أقىص  يف  العوينات  جبل  يف  يتمثل  ارتفاًعا  أجزائها  أعىل 

الغريب، و يبلغ ارتفاعه 1500 مرت.

من أشكال السطح التي تتميز هبا  :

 1- املنخفضات الصحراوية: 

يوجد بالصحراء الغربية العديد من املنخفضات من أكربها مساحة القطارة والفرافرة واخلارجة والداخلة وغرها.

2- األشكال الرملية املختلفة:

تغطي مساحات واسعة منها، وتبدو يف منطني رئيسني:

 أ- الغطاءات الرملية السمكية: تتمثل يف بحر الرمال العظيم.

ب - الغرود أو العروق الرملية :  أطوهلا غرد أبو املحاريق، وميتد من جنوب منخفض القطارة حتى جنوب منخفض 

الواحات اخلارجة.

األقسام التضاريسية بالصحراء الغربية:

من شكل ) 33 ( نالحظ أن الصحراء الغربية تنقسم إىل:

حتقق من فهمك ✦

✦

عىل خريطة ملنخفض الفيوم 

حدد الظواهر اجلغرافية التالية:

فتحة الالهون - دلتا بحر

يوسف - بحرة قارون.

وهنا يف كتاب األنشطة ودِّ

والتدريبات

يوجد إىل اجلنوب الغريب من منخفض 

بوادي  يعرف  آخر  منخفض  الفيوم 

صخري  حاجز  يفصلهام  الريان 

الزائدة  املياه  تنرصف  ضيق  جري 

منخفض  نحو  قارون  بحرة  عن 

إىل  أدى  مما  أريض  نفق  عرب  الريان 

تكون بحرتني.

أضف إلى معلوماتك ✿
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شكل)31( تضاريس الصحراء الغربية

 النطاق الساحيلهضاب الصحراء الغربية

اهلضبة اجلنوبيةاهلضبة الوسطىهضبة مارمريكا

األقسام التضاريسية بالصحراء الغربية
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وقفة تأمل:

النجاح حيتاج إىل صرب ومثابرة 

z

✦ ركن التفكير 

✦

قارن بني هضاب الصحراء 

الغربية من حيث موقعها 

والظواهر التضاريسية التي 

متيزها.

اهلضاب:

1- هضبة مارمريكا يف الشامل:

شاماًل  حيدها  الرملية،  الرواسب  من  تقريًبا  خال  صخري  سطحها 

مثل  املواضع  بعض  يف  مبارشة  البحر  عىل  وتطل  الساحيل،  السهل 

السلوم حيدها جنوًبا منخفيض القطارة وسيوة .

2- اهلضبة الوسطى:

الشامل 	  يف  مارمريكا  هضبة  بني  ما  الغربية  الصحراء  وسط  متتد 

واهلضبة اجلنوبية يف اجلنوب.

حيدها غرًبا خط احلدود املرصية الليبية.	 

تطل عىل وادي النيل بحافات منحدرة ومتقطعة.	 

أهم الظواهر التضاريسية التي متيزها:	 

املحاريق  أبو  وغرد  الفرافرة   ومنخفض  البحرية  الواحات  منخفض    

مساحة  من   ٪36 مساحته  تبلغ  الذي  العظيم  الرمال  وبحر  الرمىل 

الصحراء الغربية. 

3- اهلضبة اجلنوبية:

متتد بني خط احلدود مع السودان جنوًبا ، حتى احلافة الشاملية ملنخفيض   

ليبيا غرًبا، حتى وادي  الشامل، ومن احلدود مع  اخلارجة والداخلة يف 

النيل رشًقا، وتشغل نحو ثلث مساحة الصحراء الغربية.

أهم الظواهر التضاريسية التي متيزها:	 

- انتشار الفرشات والكثبان الرملية.  

- بروز عديد من التالل.

- ظهور فوهات بركانية قدمية وخامدة.

- وجود منخفيض الواحات الداخلة واخلارجة هبا.

- يعرف جزؤها الغريب هبضبة اجللف الكبر.

النطاق الساحيل:

 تنتهى الصحراء الغربية شاماًل بنطاق ساحيل ميتد من غرب اإلسكندرية حتى هضبة السلوم.	 

أهم ما مييز الساحل املطل عىل الصحراء الغربية:

ظهور رؤوس أرضية بارزة يف البحر مثل رأس علم الروم، ورأس الضبعة ، ورأس احلكمة )الحظ شكل 33(.	 

غرد أو املحاريق

كثبان رملية أسفل احلافة الشاملية ملنخفض 

الداخلة
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وجود بحرات ساحلية يف بعض القطاعات مثل بحريت مرىس مطروح 	 

)شكل 32(.

امتداد شواطئ رملية تنحدر انحداًرا هيًنا نحو مياه صافية وضحلة.	 

عدم وجود -جزر تقريًبا- عىل طول امتداد الساحل الشامىل.	 

امتداد سهل ساحىل من الرشق إىل الغرب، متتد فوقه تالل جرية طولية 	 

تفصلها أحواض منخفضة.

ا:الصحراء الشرقية: ثالثاً
 األقسام التضاريسية بالصحراء الشرقية:

من اخلريطة شكل )35( يالحظ أن الصحراء الرشقية تنقسم إىل أربعة أقسام تضاريسية ميكن ترتيبها من 

الرشق إىل الغرب كام ييل:

3- جبال البحر األمحر.           4- النطاق اهلضبى. 2- السهل الساحىل.   1- خط الساحل. 

1- خط الساحل:

ميتد من رأس خليج السويس حتى رأس حدربة جنوًبا ملسافة تزيد عىل 1000كم. ويتميز باالستقامة واالجتاه 	 

بشكل عام من الشامل الغريب نحو اجلنوب الرشقي ومن أهم األشكال املميزة خلط الساحل:

أ- الرؤوس األرضية: ومن أمهها رأس مجصة، ورأس أبو سومة ، ورأس بناس، وقد نتجت عن التصدع والتعرية 

البحرية، وتعد رأس بناس أكربها امتداًدا داخل البحر. 

ب- اخللجان والرشوم: وهي صغرة املساحة وقليلة بشكل عام 

وعادة ما تفصل بني الرؤوس األرضية وتنتهي إليها أودية قادمة من 

جبال البحر األمحر غرًبا.

ج�- الشعاب املرجانية:  ترتكز يف قطاعني من الساحل ، القطاع 

األول  ميتد ما بني رأس مجصه حتى سفاجه وتقع به مدينة الغردقة 

حتقق من فهمك ✦

✦

حدد ظواهر سطح األرض التالية 

عىل خريطة الصحراء الغربية:

 منخفض الفرافرة.	 

منخفض القطارة.	 

هضبة مارمريكا.	 

بحر الرمال العظيم.	 

غرد أبو املحاريق.	 

هنا يف كتاب األنشطة  ودوِّ

والتدريبات.
شكل )32( بحريت مرىس مطروح

الحظ:

تتعرض الشعاب املرجانية للعديد من 

األخطار التي أثرت عىل منوها، ومنها 

قيام أصحاب القرى السياحية بالردم 

السيئ  والسلوك  والتلوث  عليها، 

لبعض السائحني.

أضف إلى معلوماتك ✿
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والقطاع  الثاين ميتد من مرىس علم حتى نقطة احلدود مع السودان. وتتعدد الشعاب املرجانية بألواهنا وأشكاهلا 

اجلذابة ، وما يوجد هبا من كائنات بحرية أهم عوامل اجلذب السياحي يف مرص.

د- اجلزر:

يوجد عدد كبر من اجلزر عىل خط الساحل معظمها صغر املساحة ومنخفض السطح وأمهها جزيرة سفاجة، 

ومنها جزر مرتفعة السطح منها جزيرة شدوان، والكثر من تلك اجلزر يعد من املناطق اجلاذبة للسائحني ملامرسة 

الغوص والصيد والنشاطات الرياضية األخرى؛ لذا أصبحت ضمن املحميات الطبيعية البحرية، وذلك للحفاظ 

عىل عنارصها ومكوناهتا احليوية.

شكل )33( تضاريس الصحراء الرشقية
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2- السهل الساحىل:

عبارة عن مناطق شبه مستوية السطح تقع فيام بني خط الساحل رشًقا  	 

بروز  مع  سطحه  باستواء  عام  بشكل  يتميز  األمحر  البحر  ومرتفعات   

بعض التالل املرتفعة ويغطيه رواسب رملية ومفتتات.

قد يتسع يف بعض املناطق إىل أكرث من 25 كم مثلام احلال يف منطقة  	 

شالتني، بينام يضيق نسبيًّا يف معظمه ويشتد ضيقه عندما  تقرتب     

احلافات اجلبلية من خط الساحل.  

3- جبال البحر األمحر:

تبدأ من دائرة عرض 40 َ  28° شاماًل عند جبل أم تناصيب . ومتتد  	 

بشكل عام نحو اجلنوب الرشقي مستمرة يف السودان وأرتريا.  

وهي عبارة عن جمموعات من الكتل اجلبلية، يفصلها عن بعضها عدد	 

من األودية العرضية والطولية  التي تتمىش مع خطوط الصدوع التي  

ساعدت يف تكوينها.  

يعد جبال الشايب أعىل القمم اجلبلية يف الصحراء الرشقية )2184م(.	 

تنحدر اجلبال بشدة نحو السهل الساحىل،  حيث متتد عىل جوانبها	 

الرشقية أودية عديدة نحو البحر األمحر تتميز بقرص جمارهيا،  

وشدة انحدارها، ومنها واديا علم واجلامل، بينام تنحدر من جوانبها     

الغربية األقل انحداًرا أودية أكرث طواًل متتد باجتاه وادي النيل ومنها  

وادي األسيوطي، وميكن االستفادة من األودية عن طريق حجز     

مياه السيول واإلفادة منها عن طريق بناء السدود.  

4- النطاق اهلضبي:

ميتد إىل الغرب من جبال البحر األمحر.	 

يعرف هبضبة املعازة اجلرية شامل ثنية قنا، وهضبة العبابدة الرملية جنوهبا.	 

الشامل يف شكل هضاب 	  منها وادي األسيوطي.كام متتد يف  اجلافة  األودية  بفعل  بتقطعها  املعازة  تتميز هضبة 

املتداخلة مع صخورها  النارية  الصخور  بظهور  اجلنوبية  العبابدة  تتميز هضبة  بينام  املقطم.  مثل هضبة  وتالل 

الرملية وتتقطع بعديد من األودية مثل وادي العالقي.

فكر و قارن ✦

✦

قارن بني النطاق الساحيل يف كل 

من الصحراء الرشقية والصحراء 

الغربية من حيث أهم الظواهر 

التضاريسية التي متيزه.

فكر و أقترح ✦

✦

بالتعاون مع زمالئك اكتب أكرب 

عدد من االقرتاحات لالستفادة 

من الظواهر التضاريسية التي 

تتميز هبا الصحراء الرشقية، 

هنا يف كتاب األنشطة  ودوِّ

والتدريبات.

 جزء بني وادي اجلامل
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ا: شبه جزيرة سيناء: رابعاً
تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء أكرث 

من 60 ألف كم2 من الشكل )34( الذي 

أمامك تالحظ أهنا تنقسم إىل ثالث 

وحدات تضاريسية كربى وهي:

1- النطاق الشامىل:

جزيرة  شبه  يف  الشاميل  النطاق  ينقسم 

سيناء إىل ثالثة أقسام، هي:

أ - السهل الساحىل الشاميل:

التفريعة  رشق  حتى  رشًقا  رفح  من  ميتد 

غرًبا ويتميز ب�:

انخفاضه وقلة انحداره.	 

انبساطه وتدرج سطحه.	 

ومنها 	  واملستنقعات  السبخات  انتشار 

الركن  الطينة يف  سبخة املالحة يف سهل 

الشاميل الغريب من الساحل.

وجود الكثبان الرملية التي تعد خزانات 	 

طبيعية ملياه األمطار، جيلبها السكان من خالل حفر آبار ضحلة، وكثًرا 

ما تتسبب هذه الكثبان يف قطع الطرق أثناء حتركها بفعل الرياح.

امتداد بحرة الربدويل بشكل عريض، وتتصل بالبحر املتوسط ببوغاز 	 

طبيعي خيرتق احلاجز التي يفصل البحرة عن البحر، وتوجد ثالث 

فتحات تم حفرها لتوصيل البحرة بالبحر املتوسط.

ب- التالل القبابية :

متتد إىل اجلنوب من السهل الساحيل الشاميل.

أهم ما مييزه: بروز تالل قبابيه منعزلة، منها ما هو صغر ومنها ما هو 

مرتفع مثل جبيل احلالل واملغارة. 

شكل )34( تضاريس شبه جزيرة سيناء

كثبان رملية شامل سيناء

بحرة الربدويل



66

الوحدة الثانية

الدرس الثالث:تضاريس مصر

ج�-  السهول الداخلية:

 هي القسم الثالث من النطاق الشاميل يف شبه جزيرة سيناء، متتد 

جنوب نطاق القباب حتى احلد الشامىل هلضبة التيه تكرث هبا الصدوع 

والطفوح الربكانية .

2- النطاق اهلضبي األوسط يف سيناء:

يشغل نحو ثلث مساحة شبه جزيرة سيناء.	 

يبدو السطح هضبي مرتامي األطراف يعرف اجلزء الشاميل منه هبضبة 	 

التيه و اجلنويب هبضبة العجمة.

املرتفعة، 	  اجلبال  بعض  ويظهرهبا   الصدوع،  هبا  تكرث  التيه:  هضبة 

كام تظهر احلافات البازلتية الناجتة عن التداخالت الربكانية، وينحدر 

وادي  روافد  اهلضبة  ويقطع  هيًنا،  انحداًرا  الشامل  نحو  سطحها 

العريش .

أكرث 	  كانت  إن  و التيه  هضبة  من  مساحة  أصغر  العجمة:  هضبة 

بازلتية  تداخالت  مع  جرية  صخور  من  اهلضبة  وتتكون  ارتفاًعا، 

وتظهر هبا بعض اجلبال املرتفعة.

3- املثلث اجلبيل يف جنوب سيناء:

ميتد يف شكل مثلث قاعدته عند دائرة عرض 29° شاماًل وقمته عند رأس 	 

حممد. ويفصله وادي فران عن هضبة العجمة يف الشامل.

تنحدر أرضه مبارشة نحو خليج العقبة رشًقا، ونحو سهل ساحيل متسع ممتد يف موازاة ساحل خليج السويس 	 

غرًبا ويعرف باسم سهل القاع .

يقطعه عدد من األودية مثل وادي سدر ووادي فران.	 

يتميز املثلث اجلبيل:

 بتعدد قممه اجلبلية احلادة شديدة االرتفاع. وتقطعه عديد من الصدوع التي متتد خالهلا جماري األودية.

ومن أهم الظواهر التضاريسية التي يتميز هبا املثلث اجلبيل:

اجلبال - األودية- ساحل سيناء عىل خليج السويس - الساحل الرشقي عىل خليج العقبة.

ومن القمم اجلبلية يف املثلث اجلبيل: جبل سانت كاترين أعىل القمم اجلبلية ويزيد ارتفاعه عىل 2642م.كام يوجد 

هبا جبال: أم شومر وموىس. 

فكر و قارن ✦

✦

قارن بني النطاق الساحيل يف 

كل من الصحراء الغربية وشبه 

جزيرة سيناء من حيث األشكال 

التضاريسية التي متيزه.

ناقش وتعلم  ✦

✦

يرى البعض أن الكثبان الرملية

هلا فوائد عديدة، بينام يرى

آخرون أهنا تسبب أرضاًرا

كثرة. اكتب فوائد وأرضار

الكثبان الرملية يف شبه جزيرة

سيناء موضًحا أي اآلراء تؤيد

هنا يف كتاب  وملاذا، ودوِّ

األنشطة و التدريبات
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الوحدة الثانية

الدرس الثالث:تضاريس مصر

األودية: من األودية العديدة التي تقطع هذا النطاق اجلبىل وادي وتر.

ساحل سيناء عىل خليج السويس: ويتميز مبا ييل:

استقامته بشكل عام.  	 

تظهر به بعض الرؤوس األرضية مثل رأس حممد يف أقىص اجلنوب.	 

توجد به بعض اخللجان الصغرة والرشوم الساحلية. 	 

توجد عليه بعض املدن اهلامة مثل الطور.	 

 الساحل الرشقى املواجه خلليج العقبة:

الشيخ  رشم  مثل  البحرية  الرشوم  به  وتكرث  العجمة،   هلضبة  الرشقية  اجلوانب  عليه  تطل  ومتقطع  ضيق  ساحل 

وتوجد عليه بعض املدن السياحية اهلامة مثل رشم الشيخ وطابا.

تأكد من أفكارك ✦

✦

وزع عىل خريطة مرص  أهم

الظواهر الطبيعية للساحل

والسهل الساحىل عىل البحر

املتوسط ودوهنا يف كتاب

األنشطة والتدريبات.

مشروع الدرس

بالتعاون مع زمالئك وباالستعانة باإلنرتنت اكتب بحًثا عن املنطقة التي تعيش فيها ، موضًحا مايىل :

الوحدة التضاريسية التي تقع فيها منطقتك.	 

أهم األشكال التضاريسية التي متيزها.	 

ثم ختر ظاهرة طبيعية تعتقد أهنا أفضل ما مييز منطقتك موضًحا أسباب اختيارك هلذه الظاهرة، ثم دون 

مرشوعك يف كتاب األنشطة والتدريبات.

!!

&تذكر ما تعلمت في الدرس

الوحدات التضاريسية الرئيسة يف مرص

وادي النيل ودلتاه

دلتا النيل

وادي النيل

هنر النيل 

الصحراء الغربية

هضبة ما رماريكا

النطاق الساحىل 

اهلضبة الوسطى

اهلضبة اجلنوبية

الصحراء الرشقية

خط الساحل

السهل الساحىل

جبال البحر األمحر

النطاق اهلضبي

شبه جزيرة سيناء

النطاق الشاميل

النطاق اهلضبي األوسط

املثلث اجلبيل يف  جنوب 

سيناء

فتحة الالهون

دلتا بحر يوسف

بحرة قارون وسهلها 

البحري

التجويف الشاميل 

والتجويف اجلنويب

اهلضاب

منخفض الفيوم
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الوحدة الثانية

أضف إلى قاموسك اجلغرافي

أضف إلى قاموسك اجلغرافي&
معناهاملفهوم

هو موقع دولة أو منطقة بالنسبة للقارات والبحار واملحيطات.موقع جغرايف

 حيدد بدوائر العرض وخطوط الطول.موقع فليك

علم اجليولوجيا

يعىن باللغة اليونانية علم األرض، وهو العلم الذي هيتم بدراسة نشأة الكرة األرضية والتطور اجليولوجى 

الذي مرت به، وخصائص الصخور وأنواعها وتأرخيها، وينقسم إىل فروع عديدة مثل علم احلفريات 

وعلم الطبقات الصخرية وغرها.

عمليات النقل والنحت واإلرساب. تعرية

حتاريق
هي الفرتة التي ينخفض فيها منسوب مياه النيل، ومتتد من هناية فيضانه حتى بداية الفيضان التايل، وذلك 

قبل التخزين الدائم ببحرة السد.

وادي النيل
يقصد به األرايض الفيضية اخلصبة التي متتد عىل جانبي هنر النيل، وحيدها حافات عالية من الرشق 

والغرب، وميتد من جنوب مرص إىل القاهرة.

دلتا
عبارة عن رواسب فيضية تكونت عند مصب النهر مبا يأيت به من محولة، ترتسب يف مياه شاطئية ضحلة، 

تتطور إىل أن تتحول إىل سهل دلتاوي خترتقه فروع للنهر مل يتبق منها سوى فرع رشيد وفرع دمياط.

ظهور السالحف
عبارة عن تالل أو جزر رملية تربز فوق سطح الدلتا الطيىن، ويزيد ارتفاعها أحياًنا عىل 20 مرًتا من 

األرايض املجاورة هلا، ونتجت عن رواسب قدمية مل تغطها الرواسب الدلتاوية احلديثة نتيجة الرتفاعها.

بوغاز

فتحة تصل البحر بالبحرة وتعمل عىل تبادل املياه بينهام إضافة إىل تبادل األحياء املائية البحرية وهي 

إما طبيعية نتجت عن نحت األمواج أو أهنا كانت مصبات لفروع نيلية قدمية أو أهنا من صنع اإلنسان 

للحفاظ عىل استمرار املياه بالبحرات.

سبخات
هي أرض منخفضة تتميز بتشبعها باألمالح نتيجة لقرهبا من املياه اجلوفية أو من أو من البحر وتبدو رطبة 

شتاًء وجتف صيًفا وتتحول إىل مسطحات ملحية وتنمو هبا بعض النباتات.

غرود
هي كثبان طولية ضيقة ذات قمة حادة وجوانب منحدرة، وعادة ما متتد مع اجتاه الرياح السائدة، والتي 

تسببت يف وجودها وأكربها غرد أبو املحاريق الذي يبلغ طوله نحو 500 كم.



مقدمة
عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة: 

ة  املهمَّ املوضوعات  من  واحليوانية  النباتية  واحلياة  املناخ  دراسة  تعد 

عند دراسة جغرافية مرص ملا هلا من تأثري مهم عىل مجيع مظاهر احلياة.

وسوف نتناول يف هذه الوحدة أهم العوامل املؤثرة يف املناخ، واألقاليم 

املناخية املختلفة وأحوال املناخ خالل فصول السنة وأثرها عىل مالمح 

احلياة الطبيعية النباتية واحليوانية.

الوحدة الثالثة

املناخ واحلياة النباتية واحليوانية 
في مصر

دروس الوحدة

املناخ يف مرص. الدرس األول :     

األقاليم املناخية يف مرص وأثر التغريات املناخية. الدرس الثاين :     

النبات الطبيعي و احليوان الربي يف مرص. الدرس الثالث :     
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املناخ واحلياة النباتية واحليوانية في مصر

املهارات ✽

القيم
االنتماء.	 
التعاون.	 

✽

البيئة حمايتها والمحافظة 	 
عليها وتجميلها.

حسن استخدام الموارد 	 
وتنميتها.

الصحة الوقائية و العالجية	 

القضايا املتضمنة ✽

املفاهيم املتضمنة
مناخ.	 
مدى حراري.	 
إقليم مناخي.	 
نبات طبيعى.	 
محميات طبيعية.	 
تغيرات مناخية.	 

✽

 مهارات التفكير العليا.	 
 استخدام الخرائط.	 
 استخدام الجداول 	 

والرسوم البيانية.
 البحث الجغرافي.	 
 التفكير الجغرافي.	 
 استخدام الصور 	 

الفوتوغرافية والمرئيات 
الفضائية.

مخرجات التعلم:

في نهاية الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن :

يحدد العوامل المؤثرة في مناخ مصر.. 1

 يوضح تأثير المناخ على مجاالت الحياة والصحة . 2

العامة.

يحدد على خريطة مصر الصماء األقاليم النباتية . 3

والمناخية في مصر.

يستنتج أثر التغيرات المناخية على النظم الحيوية.. 4

يستنتج العالقة بين االقاليم المناخية واالقاليم . 5

النباتية في مصر.

يوضح أثر الظروف المناخية على البيئة .. 6

يقدر دور المحميات الطبيعية في المحافظة على . 7

البيئة .

يوزع أهم المحميات الطبيعية على خريطة مصر.. 8

يرصد اآلثار المترتبة على التغيرات المناخية . 9

في مصر مستقباًل باستخدام تكنولوجيا نظم 

المعلومات.

يتنبأ بنتائج محتملة لقضية جغرافية معاصرة.. 10

✽

الوحدة الثالثة
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القضايا املتضمنة
البيئة حمايتها والمحافظة 	 

عليها وتجميلها.

الصحة الوقائية والعالجية.	 

✽

القيم املتضمنة

االنتماء.	 

الترابط بين أقاليم الوطن.	 

✽

املفاهيم املتضمنة

مناخ.	 

مدى حراري.	 

مناخ قاري.	 

رطوبة نسبية.	 

✽

املهارات الفرعية ✽

 قراءة الخرائط المناخية 	 

قراءة الرسوم واألشكال	 

تحليل الجداول البيانية 	 

واإلحصائية.

مالحظة الظواهر الجغرافية	 

إدراك العالقات بين الظواهر 	 

الجغرافية.

الدرس األول  : املناخ في مصر

أهداف الدرس:

في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن :

يعطي تعريًفا للمفاهيم المناخية ) مدى حراري - . 1

مناخ قاري - إقليم مناخي(.

يوضح العوامل المؤثرة على مناخ مصر.. 2

يحلل بعض الخرائط المناخية .. 3

يوضح أثر المناخ في حياة اإلنسان المصري .. 4

يميز بين تأثير البحرين المتوسط و األحمر في مناخ . 5

مصر.

يستنتج تأثير المرتفعات على مناخ مصر.. 6

يقدر عظمة الخالق في تنوع المناخ خالل فصول . 7

العام.

✽
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املناخ في مصر الدرس األول  : 

وهب الله مرص مناًخا معتداًل معظم فصول العام ساعد عىل االستقرار البرشى منذ القدم وبناء احلضارة املرصية 

مهم عىل  تأثري  من  له  ملا  املناخ  بدراسة  اآلن  الفراعنة وحتى  منذ عهد  اإلنسان املرصي  العصور. واهتم  مر  عىل 

بإنشاء  الدولة  اهتمت  احلديث  العرص  ويف  العمرانية،  املناطق  إقامة  و الزراعة  عمليات  خاصة  احلياة،  مظاهر 

حمطات األرصاد اجلوية لدراسة عنارص املناخ وتأثريها عىل حياة اإلنسان، وسوف نتناول يف هذا الدرس العوامل 

املؤثرة عىل مناخ مرص، وكذلك أحوال املناخ يف مرص خالل فصول العام.

أولًا: العوامل املؤثرة في مناخ مصر:
تؤثر يف مناخ مرص عدة عوامل يوضحها الشكل التايل:

أ- املوقع الفلكي:
من خالل دراستك السابقة ملوقع مرص الفليك يتضح ماييل:

 مير مدار الرسطان يف جنوب مرص ، ومن ثم تتعامد أشعة الشمس 	 

عىل مساحات كبرية منها يف فصل الصيف.

تقع معظم مساحة مرص يف النطاق املداري اجلاف )الصحراوي( الذي 	 

ميتد بني دائريت عرض 18° - 30 ° شاماًل.

مناخ 	  ضمن  تدخل   ، شاماًل   °30 عرض  دائرة  من  الشامل  إىل  املناطق   

البحر املتوسط، والذي ميتد بني دائريت عرض 30° - 40 °شاماًل.

شتاًء 	  بالدفء  عام  بشكل  مناخها  يتميز  ملرص  الفلىك  للموقع  نتيجة 

وارتفاع درجة احلرارة صيًفا مع اعتداله خالل فصيل الربيع واخلريف.

ب- املوقع اجلغرافي:
يف  واضًحا  تأثرًيا  واليابس  املائية  للمسطحات  بالنسبة  مرص  موقع  يؤثر 

املناخ، ويتضح ذلك من خالل ماييل:

أدى املوقع الفليك ملرص إىل زيادة 

طول النهار يف فصل الصيف ليصل 

إىل نحو 14 ساعة، ويساعد طول 

النهار عىل زيادة كمية األشعة 

الشمسية وارتفاع درجة احلرارة.

أضف إلى معلوماتك ✿

حتقق من فهمك ✦

✦

حدد عىل خريطة مرص الصامء 

املسطحات املائية الداخلية 

التالية:

هنر النيل.	 

فرعا رشيد و دمياط.	 

بحرية السد العايل.	 

بحرية قارون.	 

البحريات املرة.	 

العوامل املؤثرة يف مناخ مرص

مظاهر السطحاملوقع اجلغرايفاملوقع الفليك

راجع ما تعلمته عن املوقع الفليك

ملرص  يف الوحدة الثانية.

استرجع معلوماتك ➦
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الدرس األول:املناخ في مصر

1- املوقع بالنسبة للمسطحات املائية:

متتد مرص عىل ساحلني طويلني مها ساحل البحر املتوسط 

وساحل البحر األمحر، باإلضافة إىل عديد من املسطحات 

قارون  وبحرية  العايل  السد  بحرية  مثل  الداخلية،  املائية 

والبحريات الشاملية، ويتضح تأثري املسطحات املائية عىل 

املناخ كام ييل :

املدى 	  ضيق  عىل  املائية  املسطحات  من  القرب  يساعد 

خالل  من  ذلك  ويتضح  والفصيل،  اليومي  احلراري 

واملدن  الساحلية  املدن  يف  احلرارة  درجات  مقارنة 

الداخلية من البالد.

تؤثر املسطحات املائية يف معدالت الرطوبة النسبية، حيث تزداد 	 

املثال  سبيل  فعىل  الداخل،  نحو  باالجتاه  وتقل  الساحلية  املدن  يف 

 ، املتوسط  البحر  ساحل  عىل  اإلسكندرية  يف   ٪69 الرطوبه  تبلغ 

بينام تنخفض إىل نحو 19٪ يف أسوان يف فصل الشتاء.

خيتلف تأثري املسطحات املائية عىل مناخ مرص عىل النحو التايل:

باعتدال  املتوسط  البحر  الشاميل عىل  الساحل  املتوسط:يتميز  البحر 

درجات احلرارة، حيث يساعد البحر عىل تلطيف درجة حرارة الصيف 

وجعل الشتاء أكرث دفًئا، مقارنة بدرجات احلرارة يف املناطق الداخلية، 

ويرجع ذلك إىل تأثري مياه البحر التي تكتسب احلرارة ببطء وتفقدها 

املتوسط  البحر  عىل  وتكرث  اليابس.  من  العكس  عىل  وذلك  ببطء، 

املنخفضات اجلوية الشتوية التي تسبب سقوط األمطار عىل اجلهات 

ينعدم  باالجتاه جنوًبا حتى دائرة عرض 29° ويكاد  الشاملية، وتقل 

أثرها جنوب مرص.

تأثرًيا  والعقبة  السويس  وخليجا  األمحر  البحر  يؤثر  األمحر:  البحر 

بسيًطا عىل مناخ مرص، حيث يقترص تأثريمها عىل السهول الساحلية 

الواقعة عليهام نتيجة اقرتاب اجلبال واملرتفعات منها.

املسطحات املائية الداخلية: تؤثر املسطحات املائية الداخلية تأثريًا 

حمدوًدا عىل مناخ مرص، ويكاد يقترص أثرها عىل املناطق املجاورة هلا، 

حيث تعمل عىل خفض درجات احلرارة مبعدل درجة أو درجتني وترفع 

نسبة الرطوبة النسبية يف مساحات حمدودة.

ساحل البحر املتوسط باإلسكندرية

الرطوبة النسبية: هي نسبة كمية

بخار املاء املوجودة يف اهلواء إىل

كمية بخار املاء التي ميكن أن يتشبع

هبا اهلواء تشبًعا تاًما عند نفس درجة

احلرارة.

مفاهيم أتعلمها ✿

هو 	  املدى احلراري اليومي:  

الفرق بني متوسط درجة احلرارة 

العظمى ودرجة احلرارة الصغرى 

خالل اليوم الواحد.

املدى احلراري السنوي: هو 	 

الفرق بني متوسط درجة احلرارة 

ألحر شهور السنة، ومتوسط 

درجة احلرارة ألبرد شهور السنة.

مفاهيم أتعلمها ✿
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الدرس األول:املناخ في مصر

2- املوقع بالنسبة لليابس :

حيد مرص حدود برية مع كل من ليبيا غرًبا والسودان جنوًبا، وتعد 

مساحة  اتساع  أدى  وقد  األفريقية،  الكربى  الصحراء  من  جزًءا 

مرص واقتصار تأثري البحار عىل األجزاء الشاملية واهلوامش الرشقية 

إىل سيادة املناخ القارى يف معظم أنحاء مرص، وقد أدى املوقع بالنسبة 

لليابس إىل ماييل:

ارتفاع درجات احلرارة ارتفاًعا كبرًيا يف املناطق الداخلية نتيجة 	 

للموجات احلارة التي تأىت من النطاق الصحراوي، خاصة يف فصيل 

الربيع والصيف .

نتيجة 	  الداخلية  املناطق  يف  بوضوح  احلرارة  درجات  انخفاض 

يف  خاصة  الصحراوي،  النطاق  من  خترج  التي  الباردة  للموجات 

فصل الشتاء.

حرارة 	  درجات  وحدوث  والفصيل  اليومي  احلراري   املدى  اتساع 

متطرفة يف املناطق الداخلية والصحراوية، وتعد مدينة املنيا أكرث جهات مرص تعرًضا للتطرف احلراري .

تأثر مرص بحالة الضغط اجلوي فوق آسيا عىل األخص يف نصفها اجلنويب، والذي كثرًيا ما ميتد حتى يتحد مع 	 

الضغط املرتفع االزوري وخترج منه الرياح الشاملية.

جـ-  مظاهر السطح:
تعد مظاهر السطح من العوامل املؤثرة يف مناخ مرص وذلك كام ييل:

1- احلرارة: 

البحر  قمم جبال جنوب سيناء وجبال  مثل  باالرتفاع  احلرارة  فتنخفض درجات  احلرارة،  االرتفاع يف درجة  يؤثر 

األمحر، وكثريا ما تصل درجة احلرارة  إىل الصفر املئوي يف بعض األوقات، أما باقي األرايض املرصية فهى يف معظمها 

اجلبلية  املناطق  باستثناء  السطح عىل درجة احلرارة  تأثري ملظاهر  ثم ال يوجد  االرتفاع، ومن  قليلة  مناطق سهلية 

املرتفعة.

2- املطر:

يؤثر اجتاه املرتفعات عىل الرياح وسقوط األمطار؛ فإذا كانت الرياح 

كانت  إذا  و األمطار،  سقوط  احتامالت  زادت  اجلبال  عىل  متعامدة 

الرياح موازية للجبال قلت األمطار ولكن ذلك ال حيدث يف مرص نتيجة 

لألسباب التالية:

✦ ركن التفكير 

✦

املرتفعات  كانت   : إذا  حيدث  ماذا 

مبحاذاة  الغرب  إىل  الرشق  من  متتد 

ساحل البحر املتوسط؟

تابع النرشة اجلوية يف التليفزيون، ثم

سجل درجات احلرارة يف عاصمة

حمافظتك، و احسب املدى احلراري

اليومي هلا.

تطبيقات حياتية

التفاوت الكبري يف 	  القارية تعىن:   

درجات احلرارة بني الليل والنهار 

أو خالل فصول السنة، وذلك 

يف املناطق الداخلية البعيدة عن 

املسطحات املائية .

مفاهيم أتعلمها ✿
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اليظهر أثر التضاريس يف مناخ كل من الوادي والدلتا الستواء السطح .	 

ساعد عدم وجود مرتفعات عىل طول السواحل الشاملية ملرص عىل توغل الرياح الشاملية والشاملية الغربية إىل 	 

الداخل وسقوط األمطار الشتوية.

منع امتداد جبال البحر األمحر من الشامل إىل اجلنوب مبحاذاة ساحل البحر األمحر وصول تأثريات البحر للمناطق 	 

الداخلية.

 ثانًيا: أحوال املناخ في مصر:

ختتلف خصائص املناخ يف مرص من فصل إىل آخر، خاصة يف عنرصي احلرارة واملطر، وفيام ييل دراسة ألحوال 

املناخ يف مرص يف فصول السنة األربعة. 

أحوال مصر املناخية في فصل الصيف )يونيو - يوليو - أغسطس(:
أ - احلرارة صيًفا : 

من خالل شكل )35( يالحظ ما ييل:

لتعامد الشمس فيام بني خط 	  يرتفع متوسط درجات احلرارة يف مرص خالل فصل الصيف بصفة عامة، نتيجة 

االستواء ومدار الرسطان يف جنوب مرص مع وجود اختالفات يف متوسط درجات احلرارة يف املناطق املختلفة 

حيث ترتفع درجات احلرارة بشكل مضطرد كلام اجتهنا جنوًبا خاصة جنوب دائرة عرض 25° شاماًل، وتعد    

املناطق الواقعة جنوب أسوان أكرث املناطق حرارة خالل فصل الصيف )أكرث من 35° م(، وذلك نتيجة لوقوعها  

يف منطقة مدار الرسطان وتعامد الشمس  عليها وبعدها عن املؤثرات البحرية.  

شكل )35( درجات احلرارة يف فصل الصيف

الحظ و استنتج
الذي   )35( شكل  الحظ 

يف  احلرارة  درجات  يوضح 

ما  استنتج  ثم  الصيف،  فصل 

ييل:

هبام 	  ترتفع  مدينتني  اسم 

درجات احلرارة عىل °34

هبام 	  تقل  مدينتني  اسم 

درجات احلرارة عن °22

اسم مدينتني ترتاوح  هبام 	 

 °28 بني  احلرارة  درجات 

إىل °30.
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خاصة 	  مرص  من  الشاملية  اجلهات  يف  نسبيًّا  احلرارة  درجات  تقل 

عىل ساحل البحر املتوسط، وذلك نتيجة للبعد عن خط االستواء 

املؤثرات  من  والقرب  الشمس«  تعامد  »نطاق  الرسطان  ومدار 

املتوسط  البحر  من  الشاملية  التجارية  الرياح  وهبوب  البحرية 

وهي رياح جافة وملطفة للجو.

البحر األمحر وجنوب سيناء  	  تنخفض درجات احلرارة عىل جبال 

نتيجة الرتفاعها، بينام ترتفع درجات احلرارة عىل السهول الساحلية 

عىل جانبي خليج العقبة والسويس وسواحل البحر األمحر. 

يف 	  خاصة  الليل،  أثناء  ملحوظ  بشكل  احلرارة  درجات  تنخفض 

املناطق الداخلية ذات املناخ القارى بسبب البعد عن املسطحات 

املائية.

ب- الضغط اجلوى والرياح صيًفا:

من خالل مالحظة شكل )36( يتضح ما ييل:

األرايض  فوق  يتكون  الصيف  احلرارة يف فصل  نظًرا الرتفاع درجة 

املرصية ضغط منخفض يعد امتداد نطاقات الضغط املنخفض فوق 

وسط آسيا وشبه اجلزيرة العربية. بينام يتكون نطاق ضغط مرتفع 

فوق البحر املتوسط نظًرا ألن درجة حرارة املياه تكون أقل من درجة 

حرارة  اليابس املحيط به. ولذا هتب من البحر املتوسط رياح جافة 

الشاملية  الرياح  وهي  احلرارة،  لدرجة  وملطفة  رسعتها  يف  ومعتدلة 

للسكان  مرغوبة  رياح  وهي  التجارية 

ويطلق عليها اهلواء البحري.

جـ- الرطوبة النسبية صيًفا:

صيًفا  مرص  يف  النسبية  الرطوبة  تنخفض 

خاصة يف شهر يوليو؛ وذلك بسبب تعرضها 

للرياح الشاملية التجارية اجلافة، وتسجل 

بعض االختالفات عىل النحو التايل:

ترتفع الرطوبة النسبية عىل سواحل  	 

البحرين  املتوسط واألمحر، حيث    

ترتاوح بني 60 - ٪70 .  
شكل )36( الضغط اجلوي و الرياح يف فصل الصيف

فكر و استنتج ✦

✦

الرياح  مرور  من  الرغم  عىل 

فصل  يف  مرص  عىل  الشاملية 

الصيف فوق مسطحات مائية إال 

أهنا التسقط أمطاًرا.

يؤدي ارتفاع درجات احلرارة إىل

إصابة اإلنسان بأعراض، مثل

رضبات الشمس نتيجة شدة 

احلرارة؛ ولذلك:

1- احرص عىل عدم التعرض للشمس 

لفرتات طويلة.

رشب  من  اإلكثار  عىل  احرص   -2

املياه والسوائل لتعويض ما يفقده 

اجلسم من املاء.

املالبس  ارتداء  عىل  احرص   -3

القطنية واأللوان الزاهية لتأثريها 

يف تقليل اإلحساس باحلرارة.

تطبيقات حياتية
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تقل الرطوبة النسبية باالجتاه جنوًبا لتصل إىل أقل نسبها يف جنوب 	 

مرص، حيث تبلغ نحو ٪20.

د- األمطار يف فصل الصيف:

 ينعدم سقوط األمطار خالل فصل الصيف ويسود اجلفاف األرايض 

املرصية.

املناخ في فصل اخلريف )سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر(:

أ- احلرارة يف فصل اخلريف:

من خالل شكل )37( نالحظ ماييل:

يعد فصل اخلريف فصاًل انتقاليًّا بني الصيف والشتاء، حيث تتعامد الشمس عىل خط االستواء، وتتميز درجات 	 

احلرارة باالعتدال.

يتميز فصل اخلريف 	 

بعدم وجود تطرف  

مناخي عىل غري 

احلال مما حيدث يف 

فصل الربيع من 

اضطرابات جوية.

ب- الضغط اجلوى والرياح يف اخلريف:

يسود نطاق من الضغط اجلوي املرتفع فوق األرايض املرصية جنوب الدلتا. ويبدأ مرور املنخفضات اجلوية 	 

من الغرب إىل الرشق فوق البحر املتوسط، مما يؤدي إىل هبوب رياح شاملية وشاملية غربية عىل مرص.

ترجع أمهية الرياح الشاملية إىل :

تلطيف درجات احلرارة خاصة يف 	 

املناطق الشاملية.

تساعد عىل املالحة النيلية خاصة 	 

املراكب الرشاعية.

أضف إلى معلوماتك ✿

شكل )37( درجات احلرارة يف فصل اخلريف
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جـ- الرطوبة النسبية:

 ترتفع الرطوبة النسبية يف اخلريف عن الربيع، خاصة عىل 	 

السواحل وتنخفض كلام اجتهنا جنوًبا.

تتجه الرطوبة النسبية إىل االرتفاع باالقرتاب من فصل الشتاء، 	 

خاصة شهرى نوفمرب وديسمرب.

د- األمطار يف فصل اخلريف:

قد تسقط األمطار يف فصل اخلريف ، خاصة فوق  جبال البحر األمحر 

وجبال جنوب سيناء وعادة ما تكون غزيرة، بحيث تؤدي إىل جريان 

املياه يف األودية اجلافة بالصحراء الرشقية وسيناء يف شكل سيول متدفقة 

لعدة أيام  تسبب الكثري من اآلثار التدمريية وميكن االستفادة منها من 

خالل إنشاء السدود عىل جماري األودية.

أحوال مصر املناخية في فصل الشتاء:)ديسمبر - يناير - 
فبراير(:

أ- احلرارة شتاًء:

 من خالل شكل )38( يالحظ ماييل:

تنخفض درجات احلرارة بشكل عام يف فصل الشتاء خاصة يف 	 

املناطق اجلبلية العالية واملناطق الداخلية. 

إن 	  ويبلغ متوسط درجة احلرارة العظمى شتاًء يف مرص 16°م و

اختلف من مكان آلخر حيث يبلغ 15°م يف الشامل و12° يف الوسط 

و18° يف اجلنوب.

 يبلغ متوسط درجة احلرارة الصغرى يف مرص يف فصل الشتاء 8٫5°م 	 

إن اختلف من مكان آلخر، وقد تنخفض درجات احلرارة يف بعض  و

الداخلية  املناطق  بعض  يف  املئوي  الصفر  من  يقرب  ما  إىل  اللياىل 

الغربية؛  مثل حمافظة املنيا والواحات اخلارجة والداخلة بالصحراء 

وذلك نتيجة تعرضها هلبوب رياح باردة أثناء الليل إضافة إىل ُبعدها 

السحب وزيادة  من  السامء وخلوها  املائية وصفاء  املسطحات  عن 

معدالت اإلشعاع احلراري األريض.

تأكد من فهمك ✦

✦

ما أسباب اختالف درجات 	 

احلرارة بني مناطق مرص 

املختلفة يف فصل الشتاء؟

ما أسباب انخفاض درجات 	 

احلرارة الصغرى انخفاًضا 

كبرًيا يف الواحات.

ساعد اعتدال درجات احلرارة يف

مرص شتاًء عىل جذب السياح

لالستمتاع بدفء الشتاء وزيارة

اآلثار املرصية. بينام أدى دفء

الشتاء يف سواحل البحر األمحر إىل

جعلها من أفضل املشايت يف العامل

والتي جتذب آالف السائحني

لالستمتاع بالشواطئ الدافئة

والشعاب املرجانية وممارسة

الرياضات البحرية.

أضف إلى معلوماتك ✿

فكر واستنتج ✦

✦

يعد فصل اخلريف افضل 	 

فصول السنة مناخًيا.

نصائح تربوية:

إن كنت تعتقد أنك قادر عىل 

النجاح فيجب أن تكون رغبتك 

يف النجاح أكرب من خوفك من 

الفشل.

z
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ب- الضغط اجلوي والرياح يف فصل الشتاء:

من خالل قراءة شكل )39( يتضح تأثر مرص مبناطق الضغط التالية :

الحظ

الحظ الفرق يف أثر 

املسطحات املائية عىل مناطق 

الضغط صيًفا وشتاء.

!!
شكل )38( درجات احلرارة ايف فصل الشتاء

الحظ و استنتج

الحظ شكل )38( الذي 

يوضح درجات احلرارة يف 

فصل الشتاء، ثم استنتج ما 

ييل:

اسم مدينتني تنخفض هبام 	 

درجات احلرارة عن °12 .

اسم مدينتني ترتفع هبام 	 

درجات احلرارة عن °16.

شكل )39( الضغط اجلوي و الرياح يف فصل  الشتاء

إذا ما اقرتنت درجات 

احلرارة املرتفعة مع 

ارتفاع معدالت الرطوبة 

النسبية يؤدي إىل زيادة 

شعور اإلنسان بالضيق.

أضف إلى معلوماتك ✿
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الضغط اجلوي املرتفع فوق ُجزر أزور باملحيط األطلنطي يف جنوب غرب أوربا )الضغط املرتفع األزورى(.	 

ضغط جوى مرتفع فوق اليايس املرصي وشامل إفريقيا وشبه اجلزيرة العربية نتيجة انخفاض درجات احلرارة.	 

مسارات املنخفضات اجلوية بالبحر املتوسط من الغرب إىل الرشق قادمة من الضغط املرتفع األزوري.	 

ونتيجة لذلك يالحظ تأثر مرص بنوعني من الرياح يف الشتاء وهي:

1- الرياح الشاملية الغربية:

هتب نتيجة املنخفضات اجلوية التي متر فوق البحر املتوسط وشامل 	 

أمطار  سقوط  إىل  تؤدى  املاء  ببخار  حمملة  رطبة  رياح  وهي  مرص، 

الشاملية  الرياح  تأثري  ويقل  الشاملية،  املناطق  عىل  خاصة  غزيرة، 

الغربية كلام اجتهنا جنوًبا.

يبلغ متوسط رسعة الرياح الشاملية الغربية 20كم/ساعة ويف بعض 	 

األحيان تصل إىل أكرث من 50 كم/ساعة وتسبب ارتفاع أمواج البحر 

وغمرها ملساحات من الساحل الشاميل . 

2- الرياح الشاملية التجارية:

هي رياح جافة هتب عىل مرص حتى املنيا جنوًبا، وهي رياح باردة وجافة 

وقد يؤدي هبوهبا إىل انخفاض شديد يف درجة احلرارة تسمى باملوجات 

الباردة، وذلك لقدومها من املناطق الباردة يف قاريت آسيا وأوربا.

جـ- الرطوبة النسبية:

ترتفع الرطوبة النسبية يف مرص خالل فصل الشتاء، خاصة يف املناطق 	 

الساحلية عىل البحرين املتوسط واألمحر، وترتاوح الرطوبة النسبية بني 

60 و80 ٪، وتقل يف جنوب مرص لتصل إىل ٪40.

الوسط واجلنوب 	  الصحراوية خاصة يف  املناطق  النسبية يف  الرطوبة  تقل 

باستثناء  العام  مدار  عىل  وذلك  املائية،  املسطحات  عن  البعد  بسبب 

الواحات، حيث األرايض الزراعية ومياه اآلبار التي تعد مصدًرا  للرطوبة .

د- األمطار شتاًء:

يعد فصل الشتاء فصل سقوط األمطار الرئييس يف مرص، حيث يسقط خالله نحو 90٪ من املطر السنوي وتنتج 	 

األمطار عن املنخفضات اجلوية القادمة مع الرياح الشاملية الغربية.

تزداد كمية املطر السنوي عىل الساحل الشاميل بشكل عام، وتتناقص بشكل مضطرد من الشامل إىل اجلنوب، ثم 	 

تقل بشكل كبري يف وسط البالد وتكاد تنعدم يف اجلنوب، كام تقل األمطار عىل ساحل البحر األمحر وخليجي 

ترتفع نسبة الرطوبة 

عىل مرص خالل فصل 

الشتاء خاصة يف األجزاء 

الشاملية  بسبب أن البالد 

تغزوها من الشامل 

الغريب  والغرب كتل 

هوائية بحرية  رطبة هذا 

باإلضافة إىل إنخفاض 

درجات احلرارة.

أضف إلى معلوماتك ✿

يبلغ متوسط رسعة الرياح الشاملية

الغربية 20كم/ساعة ويف بعض

األحيان تصل إىل أكرث من 50 كم / 

ساعة وتسبب ارتفاع أمواج البحر

وغمر املياه ملساحات من الساحل

الشاميل .

أضف إلى معلوماتك ✿
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العقبة والسويس مقارنة بساحل البحر املتوسط .

4-  املناخ في فصل الربيع )مارس - أبريل- مايو(:

أ- احلرارة يف فصل الربيع:

ترتفع درجة احلرارة تدرجييًّا مع بداية فصل الربيع مقارنة بدرجات احلرارة يف الشتاء، ويسود الدفء وتبدأ درجة 

احلرارة  يف االرتفاع خاصة خالل شهرى أبريل ومايو، وتوجد بعض االختالفات يف متوسط درجات احلرارة  يف 

املناطق املختلفة من منطقة إىل أخرى، كام يف شكل )40( نالحظ ماييل:

ترتفع درجة احلرارة العظمى يف شهور الربيع  يف وسط مرص وجنوهبا، حيث ترتاوح بني 32°م يف املنيا و36°م يف 	 

أسوان، بينام تقل درجة احلرارة العظمى يف الشامل لتصل إىل 24 °م يف اإلسكندرية .

ترتاوح درجة احلرارة الصغرى بني 15°م  يف الشامل و 22°م يف اجلنوب.	 

تنخفض درجة احلرارة لياًل  عنها يف النهار.	 

عادة ما حيدث يف فصل الربيع ارتفاع  درجات احلرارة بشكل كبري لعدة أيام نتيجة مرور منخفضات جوية 	 

جتذب إليها رياح اخلامسني احلارة.

شكل )40( درجات احلرارة يف فصل الربيع

الحظ و أجب ✦

✦

الحظ خريطة درجات 

احلرارة يف فصل الربيع 

وأجب عن األسئلة التالية:

ما أعىل مناطق البالد يف 	 

درجة احلرارة ؟

ما أقل املناطق يف درجات 	 

احلرارة؟

حدد درجات احلرارة 	 

العظمى والصغرى يف 

عاصمة حمافظتك.



82

الوحدة الثالثة

الدرس األول:املناخ في مصر

ب- الضغط اجلوى والرياح يف فصل الربيع:

يعد فصل الربيع فصل املناخ املتغري من ناحية الضغط اجلوى؛ نظًرا لتعرض البالد خالله ملنخفضات جوية 

ختتلف يف موقعها واجتاهها، كاآلىت:

ترتفع درجات احلرارة يف فصل الربيع تدرجييًّا مما يؤدي إىل وجود نطاق ضغط منخفض فوق اليابس )مرص 	 

وشامل إفريقيا وشبه اجلزيرة العربية(.

يتكون فوق البحر املتوسط نطاق من الضغط املرتفع نتيجة انخفاض درجة حرارة املاء.	 

متر االنخفاضات اجلوية القادمة من الغرب إىل الرشق فوق األجزاء الشاملية من األرايض املرصية، ويتأثر 	 

اجتاه الرياح مبوقع تلك املنخفضات التي جتذب الرياح إليها من جهات خمتلفة حسب موقعها.

وتتعرض مرص لنوعني من الرياح يف فصل الربيع هي:

1- الرياح الشاملية : وهتب عىل معظم أنحاء مرص نتيجة حترك الرياح من نطاق الضغط املرتفع فوق  البحر 

املتوسط إىل نطاق الضغط املنخفض فوق اليابس .

2- رياح اخلامسني:

رياح حملية حمملة بالرمال واألتربة هتب من اجلهات  اخلامسني: هي 

يف  وتأىت  الربيع،  فصل  خالل  مرص  شامل  عىل  اجلنوبية  الصحراوية 

شكل موجات ترتاوح كل منها من 2 - 3 أيام.

ويرجع السبب يف هبوهبا إىل مرور انخفاضات جوية قادمة من الغرب 

بكميات  حمملة  وجافة  حارة  جنوبية  رياح  مرص  عىل  وهتب  الرشق  إىل 

ضخمة من الرمال واألتربة.

جـ- الرطوبة النسبية يف الربيع:

تعد الرطوبة النسبية يف الربيع وسطًا بني الشتاء والصيف، حيث 	 

يكون معدهلا أقل من الشتاء وأعىل من الصيف، وترتاوح بني 50-

60٪ يف السواحل وترتاوح بني 30و40٪ يف وسط وجنوب مرص .

تنخفض الرطوبة النسبية بوضوح أثناء هبوب رياح اخلامسني 	 

نظًرا الرتفاع درجة احلرارة.

د- األمطار يف فصل الربيع:
عىل  خاصة  مارس،  شهر  خالل  الربيع  فصل  يف  األمطار  تسقط  قد 

وقد  رعدية،  عواصف  يصاحبها  غزيرة  تكون  وقد  الشاميل  الساحل 

الرشقية،  والصحراء  سيناء  جنوب  جبال  عىل  فجائية  أمطار  تسقط 

عادة ما ترتفع درجات 

احلرارة يف أثناء اخلامسني إىل 

أكرث من 40°م لعدة أيام .

أضف إلى معلوماتك ✿

شكل )41( صورة فضائية لتأثري
 رياح اخلامسني يف مرص



83

الوحدة الثالثة

الدرس األول:املناخ في مصر

فتجرى السيول يف بعض األودية اجلافة لعدة أيام.

 

مياه  سيول أحد أودية الصحراء الرشقية

حلل واستنتج ✦

✦

حلل اخلرائط املناخية 

ملرص  يف فصيل الربيع 

واخلريف واستنتتج :

مناطق الضغط واجتاهات 	 

الرياح.

أوجه الشبه واالختالف 	 

يف املناخ بني الربيع 

واخلريف.

رياح اخلامسني ضارة 	 

باإلنسان والنبات حيث: 

- تسبب أمراض الرمد 

وضيق التنفس.

- تسبب أرضاًرا بالغة   

بالنباتات واألشجار. وتعد 

حمافظتا اجليزة والقليوبية 

أكرث املحافظات تأثًرا 

برياح اخلامسني.

أضف إلى معلوماتك ✿

الحظ و استنتج

الحظ اخلرائط التي توضح 

درجات احلرارة يف فصول 

السنة ثم احسب املدى 

احلراري الفصيل للمدن التالية:

اإلسكندرية - بين سويف  - 

اخلارجة  - أسوان -الغردقة.

فكر .و ابد رأيك ✦

✦

تسقط األمطار يف االعتدالني، عىل املناطق اجلبلية  يف سيناء ومرتفعات 

البحر األمحر، وقد تتحول يف بعض األحيان إىل سيول عارمة.يف رأيك:

ما أهم اآلثار اإلجيابية لألمطار يف تلك املناطق؟	 

ما أهم اآلثار السلبية لألمطار؟	 

كيف ميكن االستفادة منها يف املناطق الصحراوية اجلبلية؟	 

اقرأ واستنتج ✦

✦

استنتج أوجه الشبه و االختالف بني حركة االنخفاضات اجلوية  يف 

فصيل الربيع والشتاء من حيث:

اجتاه حركة االنخفاضات.	 

الرياح الناجتة عنها.	 

أثرها عىل مناخ مرص.	 
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مشروع الدرس

باالشرتاك مع زمالئك وحتت إرشاف معلمك قم باإلعداد لزيارة ميدانية إىل هيئة األرصاد اجلوية أو إحدى 

حمطاهتا يف اجلمهورية ثم أكتب تقريًرا مستعينا بالنقاط التالية:

1- مصادر املعلومات املناخية.

2- األجهزة املستخدمة يف قياس الظاهرات املناخية.

3- كيفية االستفادة من نظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة املناخ.

http://www.ema.gov.eg ميكن احلصول عىل مزيد من املعلومات عن اهليئة من خالل املوقع

!!

استعد للدرس التالي:
بعد أن درست العوامل املؤثرة يف مناخ مرص واألحوال املناخية يف فصول السنة املختلفة هل تتوقع أن 

ختتلف األحوال املناخية يف مرص باختالف املوقع؟ هذا ما سنتعرف عليه من خالل دراسة أقاليم مرص 

املناخية، وكذلك دراسة التغريات املناخية من حيث األسباب وأثرها عىل مرص.

&تذكر ما تعلمت في الدرس
املناخ يف مرص

العوامل املؤثرة يف املناخ

املناخ يف فصل مظاهر السطحاملوقع اجلغرايفاملوقع الفليك

الصيف 

املناخ يف فصل 

الشتاء

املناخ يف فصل 

الربيع

املناخ يف فصل 

اخلريف

مناخ مرص يف فصول السنة



85

الدرس األول  :علم اجلغرافيا )مفهومه – فروعه– مصادره(
الوحدة الثالثة

85

القضايا املتضمنة
البيئة وحمايتها والمحافظة 	 

عليها و تجميلها.

حسن استخدام الموارد 	 

وتنميتها.

✽

القيم املتضمنة

االنتماء.	 

التعاون.	 

الترابط بين أقاليم الوطن.	 

✽

املفاهيم املتضمنة

إقليم مناخي.	 

تغيرات مناخية.	 

✽

املهارات الفرعية ✽

قراءة الخرائط.	 

التنبؤ من الخريطة.	 

قراءة الرسوم والصور.	 

االستنتاج من الصور والرسوم.	 

التنبؤ في ضوء المعلومات.	 

ابداء الرأى مدعًما بالمبررات.	 

الدرس الثاني  : األقاليم املناخية في مصر وأثر التغيرات املناخية

أهداف الدرس:

في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن :

ا التالية ) إقليم مناخي - تغيرات مناخية(.. 1 يعطي تعريفًّ

يحدد على خريطة صماء األقاليم المناخية في مصر.. 2

يعدد الخصائص المميزة لكل إقليم من األقاليم . 3

المناخية في مصر.

يرصد اآلثار المترتبة على التغيرات المناخية في مصر . 4

مستقباًل.

يستنتج أسباب التغيرات المناخية في مصر.. 5

يتنبأ بنتائج مشكلة التغيرات المناخية.. 6

يقترح حلواًل مناسبة للتغلب على مشكلة التغيرات . 7

المناخية.

✽
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التغيرات املناخية  

األقاليم املناخية في مصر:
متثل مرص وحدة جغرافية واحدة من الناحية اجلغرافية والبرشية واملناخية 

أقاليم  أربعة  إىل  مرص  تقسيم  ميكن  ذلك   ومع  عنارصها،  مجيع  يف  تتشابه 

مناخية عىل الرغم من التشابه الكبري يف اخلصائص املناخية يف معظم األرايض 

املرصية ويوضح الشكل التايل األقاليم املناخية يف مرص:

 أوًل :إقليم شبه  البحر املتوسط:
من خالل شكل )42(  يتضح ماييل:

املوقع واالمتداد:

 ميتد اإلقليم عىل طول الساحل الشاميل ملرص عىل  البحر املتوسط من رفح 

رشًقا حتى السلوم غرًبا وباتساع بضعة كيلو مرتات من الشامل للجنوب حتى 

دائرة عرض مدينة طنطا.

اخلصائص املناخية:

يعد أكرث أقاليم مرص اعتدااًل يف درجةاحلرارة حيث يبلغ متوسط درجة 	 

احلرارة 14 °م شتاًء و 23°م صيًفا.

يقل املدى احلراري اليومي والفصيل بسبب تأثري البحر املتوسط	 

يعد أكرث أقاليم مرص مطًرا، حيث ترتاوح كميات األمطار بني 100 -190 	 

ملليمرت يسقط معظمها يف فصل الشتاء نتيجة هبوب الرياح العكسية 

الغربية، وتعد رفح أكرث جهات مرص مطًرا.

ترتفع نسبة الرطوبة يف اجلو خاصة يف فصل الشتاء بسبب إطالله عىل 	 

البحر املتوسط.

أهم املدن املرصية التي تقع يف هذا اإلقليم:

مرىس مطروح - اإلسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح - 

طنطا - كفر الشيخ.

إقليم  املرتفعات إقليم الصحراوياإلقليم شبه الصحراوي إقليم شبه البحر املتوسط

األقاليم املناخية يف مرص

اختبر فهمك ✦

✦

اجلغرايف  املوقع  أثر  استنتج 

البحر  شبه  إقليم  مناخ  عىل 

املتوسط يف مرص.

طبق وتعلم ✦

✦

من خالل دراستك ملناخ 

مرص:

وضح أهم العوامل املؤثرة 	 

يف مناخ إقليم شبه البحر 

املتوسط.

اذكر معدالت احلرارة 	 

- الرطوبة - األمطار 

والرياح السائدة يف  إقليم 

البحر املتوسط خالل 

فصول السنة. 

مفهوم اإلقليم املناخى: 	 

عبارة عن مساحة من

سطح األرض تتشابه يف

عنارصها املناخية املختلفة.

مفاهيم أتعلمها ✿
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ثانيا :اإلقليم شبه الصحراوي:
املوقع واالمتداد:

- ميتد إىل اجلنوب من إقليم شبه البحر املتوسط حتى دائرة عرض مدينة املنيا، 

ويشمل جنوب الدلتا ومناطق واسعة من الصحراء الغربية و الصحراء الرشقية 

شامل دائرة عرض 28° شاماًل تقريًبا، كام يشمل سواحل سيناء عىل خليجي 

العقبة والسويس.

اخلصائص املناخية: 

وترتفع 	  املتوسط  البحر  شبه  إقليم  عن  شتاًء  احلرارة  درجة  متوسط  يقل 

صيًفا، حيث يبلغ متوسط درجة احلرارة صيًفا 27°م وشتاًء 13°م مع ارتفاعه 

باالجتاه جنوبا.

يزداد املدى احلراري خاصة كلام بعدنا نحو الداخل جنوًبا.	 

تقل كمية األمطار كلام اجتهنا جنوًبا وترتاوح كميتها بني 10 - 50 ملليمرت سنويًّا 	 

تقل نسبة الرطوبة النسبية شتاًء وترتفع صيًفا.	 

أهم املدن املرصية التي تقع يف اإلقليم:

القاهرة -السويس- شبني الكوم - بين سويف - الفيوم - الباويطي.

شكل )42( خريطةا ألقاليم املناخية يف مرص

استعد للتعلم ✦

✦

يعد تنوع األقاليم املناخية 	 

أحد أهم املميزات  التي 

تؤثر يف عديد من األنشطة 

االقتصادية و البرشية 

خاصة الزراعة و السياحة 

وهذا ما سوف نتعرف 

عليه من خالل دراسة 

األنشطة االقتصادية يف 

مرص.

الحظ

الحظ أننا النجعل من 

الصحراء الغربية وال 

من الصحراء الرشقية 

إقلياًم مناخًيا مستقال 

وموحدا لكل منهام؛ 

ألن األطراف الشاملية 

من هاتني الصحراوين 

ختتلف عن األطراف 

اجلنوبية منهام، كام 

أن وادى النيل يف مرص 

الميثل فاصاًل وال إقلياًم 

مناخيًّا بني الرشق 

والغرب.

!!
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ثالًثا: اإلقليم الصحراوي:
من خالل شكل )42( يتضح ماييل :

يشمل األرايض املرصية جنوب دائرة عرض مدينة املنيا وحتى احلدود 

املرصية السودانية جنوًبا ويضم اجلزء اجلنوىب من الصحراء الرشقية 

والصحراء الغربية.

اخلصائص املناخية:

يعد أعىل أجزاء مرص حرارة خاصة يف فصل الصيف هناًرا، حيث ترتفع 	 

درجة احلرارة إىل أكرث من 40°م، تنخفض لياًل إىل نحو 25°م، كام يتميز 

بشتاء بارد يف النهار وشديد الربودة لياًل لسيادة املناخ القارى.

ويندر 	  وشتاًء  صيفا  النسبية  الرطوبة  معدالت  بانخفاض  اإلقليم  يتميز 

سقوط األمطار و عادة ما تسقط بكميات قليلة جًدا و غري منتظمة  يف 

فصل الشتاء.

أهم املدن يف اإلقليم:

أسيوط - سوهاج - قنا - األقرص - أسوان - القصري -  اخلارجة  .

رابًعا: إقليم املرتفعات:
من خالل شكل )42( يتضح ماييل :

املوقع واالمتداد:

يشمل هذا اإلقليم جبال جنوب سيناء وجبال البحر األمحر.

اخلصائص املناخية:

ختتلف حرارة اإلقليم من منطقة ألخرى حسب االرتفاع .	 

تقل درجة حرارة اإلقليم مبا اليقل عن 10 درجات صيًفا وشتاًء   	 

مقارنة باملناطق الساحلية املجاورة هلا فعىل سبيل املثال تبلغ درجة  

احلرارة الصغرى يف فصل الشتاء يف سانت كاترين 3م و قد تتساقط

عليها ثلوج  ويف رشم الشيخ القريبة منها 14°م. 

عىل 	  شتاًء  الثلوج  بعض  تسقط  وقد  صيًفا،  وتقل  شتاًء  األمطار  تسقط 

القمم اجلبلية، خاصة قمة جبل سانت كاترين، كام قد تسقط أمطار 

رعدية فجائية ينتج عنها سيول يف فصيل اخلريف والربيع، كام تسقط 

أمطار غزيرة عىل جبل علبة يف أقىص جنوب رشق مرص.

فكر واستنتج ✦

✦

"تعد مدن جنوب مرص من

أهم املناطق السياحية يف

العامل" فام سبب ازدهار

النشاط السياحي هبايف الشتاء

أكرث من الصيف؟

فكر واستنتج ✦

✦

ما أوجه الشبه واالختالف 

بني اإلقليم شبه الصحراوي 

واإلقليم الصحراوي؟

قد تنخفض درجات حرارة

مدينة املنيا يف بعض لياىل

الشتاء لتصل إىل أقل من

الصفر املئوي .

أضف إلى معلوماتك ✿

منطقة مرتفعات البحر األمحر

ختتلف مناخيا عن املناطق

املنخفضة املجاورة هلا، فهى أقل

حرارة بسبب ارتفاعها سواء يف

الصيف أو يف الشتاء، كام قد

تسقط عليها أمطار رعدية

غزيرة حيدث بعدها جريان

السيول باألودية التي تنحدر

رشًقا اىل البحر األمحر أو غرًبا

إىل هنر النيل.

أضف إلى معلوماتك ✿
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أهم املدن املرصية التي تقع يف اإلقليم:

مدينة سانت كاترين.

التغيرات املناخية وأثرها على مصر:
التغري املناخي هو اختالل يف األحوال املناخية 	 

األرض  سطح  عىل  ما  مكان  متيز  التي  املعتادة  

وتؤدى التغريات املناخية عىل املدى الطويل إىل 

تأثريات هائلة عىل األنظمة احليوية الطبيعية .

من خالل الشكل التايل يتضح أن التغري املناخي 	 

للكرة األرضية يرجع إىل زيادة يف نسبة تركيز 

يف  االحرتاق  عمليات  عن  املتولدة  الغازات 

ومن  البرشية  األنشطة  بسبب  اجلوى،  الغالف 

هذه الغازات: ثاىن أكسيد الكربون ، وجمموعة 

غازات الكلوروفلوروكربون.

تعد ظاهرة التغريات املناخية ظاهرة عاملية، إال أن تأثرياهتا حملية  ولذا فإنه من الرضورى  تقدير مدى تأثر 	 

مرص هبا.

النتائج املتوقعة نتيجة التغيرات املناخية:
يرى العلامء أن درجة احلرارة يف العامل بصفة عامة تتجه إىل االرتفاع 

التدرجيي مع زيادة كمية االنبعاثات احلرارية وامللوثات عىل سطح 

األرض، ومن اآلثار السلبية املتوقعة:

أ- تأثري التغريات املناخية عىل املياه ) املاحلة - العذبة(:

1- ارتفاع معدالت  درجات احلرارة قد يؤدي إىل انصهار اجلليد يف 

القطبني الشاميل واجلنويب، وقد يسبب ارتفاع منسوب املياه يف البحار 

واملحيطات إىل غرق مساحات واسعة من السواحل الشاملية املرصية 

وأجزاء من الدلتا.

2- زيادة درجة احلرارة سوف تؤدي إىل زيادة معدالت التبخر، وبالتايل 

نقص كميات املياه خاصة يف هنر النيل.

أهم أسباب التغريات املناخية

ناقش واستنتج ✦

✦

ناقش معلم الدراسات

اإلجتامعية و العلوم )الكيمياء

- الفيزياء( يف أثر غازات ثاىن

أكسيد الكربون و غازات

الكلوروفلوروكربون.

عىل صحة اإلنسان، وسجل

مالحظاتك يف كتاب األنشطة

و التدريبات.
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3- تغري معدالت وأماكن سقوط األمطار ومواسم سقوطها.

ب- تأثري التغريات املناخية عىل مصادر الطاقة:

1 - زيادة درجات احلرارة يؤدي إىل زيادة الضغط عىل مصادر الطاقة يف 

تشغيل أجهزة التربيد يف املنازل واملؤسسات الصناعية واإلنتاجية.

2 - نقص مصادر املياه مما يؤدي إىل نقص كمية الطاقة املولدة من السد 

العايل.

3 - زيادة األتربة مما يؤدي إىل نقص العمر االفرتاىض لألجهزة الكهربائية 

وزيادة معدالت استهالكها.

جـ- تأثري التغريات املناخية عىل صحة اإلنسان:

 يؤدي ارتفاع درجة احلرارة إىل  انتشار بعض األمراض اخلطرية كاملالريا ، 

ورسطان اجللد باإلضافة إىل رضبات الشمس كام أن للمناخ تأثري كبري عىل 

زيادة معدالت تكاثر  احلرشات  التي تنقل عديد من األمراض.

د- تأثري التغريات املناخية عىل السياحة:

1 - زيادة األتربة العالقة والرطوبة ممايؤدي إىل زيادة تلوث اهلواء ويقلل 

من عدد السياح ومدة زيارهتم.

2 - اختفاء قطاعات من الشواطئ الرملية خاصة عىل طول الساحل 

الشاميل .

3 - تؤثر درجات احلرارة املرتفعة إىل فقدان الشعاب املرجانية أللواهنا 

املميزة ، مما يفقد شواطئ البحر األمحر أهم عوامل اجلذب السياحي.

هـ- تأثري التغريات املناخية عىل الزراعة:

التي  الشتوية  املحاصيل  بعض  إنتاجية  يف  انخفاض  حدوث  املتوقع  من   -1

بعض  إنتاجية  يف  ارتفاع  يقابله  قد  منخفضة  حرارة  درجات  إىل  حتتاج 

املحاصيل الصيفية.

2 - يؤدي ارتفاع  درجات احلرارة إىل احلاجة ملزيد من مياه الري ملواجهة 

درجات  احلرارة املرتفعة.

3 - يؤدي ارتفاع درجات احلرارة اىل تبخر املياه من الرتبة الزراعية وزيادة 

معدالت التصحر .

الدرس الثاني:األقاليم املناخية في مصر وأثر التغيرات املناخية

أعلنت اجلهات العلمية أنه تم

مالحظة 12 مرًضا مميًتا لإلنسان 

واضح  بشكل  انتشارها  زاد 

بسبب التغريات املناخية، ومنها 

وقد  الطيور،  أنفلونزا  فريوس 

أدى املرض إىل وفاة عرشات

األشخاص حول العامل. 

أضف إلى معلوماتك ✿

ظاهرة االحتباس احلراري:

يف 	  ــة  التدرجيي ــادة  الزي هــي   

درجة حــرارة طبقات الغالف 

اجلوى  نتيجــة زيادة انبعاثات 

الغازات  وامللوثات.

ــة  يف 	  تتكــون الغــازات املنبعث

معظمها من بخــار املاء، وثاين 

وامليثان،  الكربــون،  أكســيد 

غــازات  هــي  و  واألوزون، 

ــة تلعــب دوًرا مهــامًّ يف  طبيعي

تدفئة ســطح األرض وبدوهنا  

إىل  احلــرارة  درجــة  تنخفــض 

تلــك  وتقــوم  الصفــر،  حتــت 

الغــازات بامتصــاص جزء من 

األشــعة حتــت احلمــراء التــي 

األرض،  ســطح  مــن  تنبعــث 

وحتتفظ هبــا يف الغالف اجلوى 

لــألرض، لتحافظ عــىل درجة 

معدهلــا  يف  األرض  حــرارة 

والزيادة يف كمياهتا  الطبيعي. 

تؤدى الحتبــاس احلرارة داخل 

الغالف اجلوى.

أضف إلى معلوماتك ✿
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استعد للدرس التالي:
واآلن بعد أن تعرفت عىل العوامل املؤثرة يف مناخ مرص وأهم األقاليم املناخية، هل تتوقع أن تؤثر تلك 

العوامل املناخية يف النبات الطبيعي واحليوانات الربية يف مرص؟

مشروع الدرس

عزيزي الطالب:

بالتعاون مع معلمى الدراسات االجتامعية والعلوم وباالستعانة مبصادر املعلومات املتنوعة ، ويف ضوء 

دراستك ألسباب ظاهرة التغريات املناخية والنتائج املرتتبة عليه قم بإعداد بحث جغرايف عن التغريات 

املناخية وسيناريوهات املستقبل املتوقعة واملقرتحات واحللول الواجب اتباعها للتغلب عىل تلك املشكلة.

!!

&تذكر ما تعلمت في الدرس
املناخ يف مرص

التغريات املناخية وأثرها األقاليم املناخية

عىل مرص

إقليم شبه

 البحر املتوسط

اإلقليم 

الصحراوي

اقليم

 املرتفعات

اإلقليم شبه 

الصحراوي

الدرس الثاني:األقاليم املناخية في مصر وأثر التغيرات املناخية
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الوحدة األولي

9292

القضايا املتضمنة

البيئة وحمايتها والمحافظة 	 

عليها وتجميلها.

حسن استخدام الموارد 	 

وتنميتها

✽

القيم املتضمنة

المحافظة على البيئة.	 

✽

املفاهيم املتضمنة

نبات طبيعي.	 

محميات طبيعية.	 

✽

املهارات الفرعية ✽

تحليل الخرائط.	 

االستنتاج من الصور 	 

والمرئيات الفضائية.

إبداء الرأى مدعم بالمبررات.	 

التنبؤ من الخرائط.	 

التنبو في ضوء المعلومات.	 

الدرس الثالث  : النبات الطبيعي و احليوان البري في مصر

أهداف الدرس:

في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن :

يستنتج العالقة بين المناخ والنبات الطبيعي.. 1

يحدد العوامل المؤثرة في نمو النبات الطبيعي. . 2

يوضح أثر الحرارة في اختالف نمو النبات.. 3

يستنتج أنماط النبات الطبيعي وفًقا لمعدالت األمطار.. 4

يوضح أثر الرياح في نمو النبات الطبيعي.. 5

يلخص أهم خصائص النبات الطبيعي.. 6

يوزع على خريطة مصر مناطق  النبات الطبيعي.. 7

يعدد أهم الحيوانات البرية المنتشرة في مصر.. 8

يوزع المحميات الطبيعية على خريطة مصر.. 9

يقدر جهود الدولة في المحافظة على الحياة الطبيعية.. 10

✽
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في مصر  

تساؤل ذاتي

ما العالقة بني املناخ والنبات 

الطبيعي يف مرص؟

??

فكر و فسر ✦

✦

العالقة بني درجات احلرارة	 

والنبات الطبيعي.  

اختالف خصائص النبات 	 

الطبيعي من مكان آلخر.

النبات الطبيعي في مصر: 
يعد النبات الطبيعي نتاج تفاعل جمموعة من العوامل الطبيعية التي 	 

ترتبط بعنارص املناخ ، الحظ الشكل التايل لتتعرفها: 

1- احلرارة: 
عىل  أثره  احلار،  املدارى  النطاق  يف  مرص  مساحة  معظم  وقوع  كان 

النبات الطبيعي ، وذلك عىل النحو التايل: 

منو 	  زيادة  يف  الصيف  فصل  يف  خاصة  احلرارة  درجة  ارتفاع  يؤثر 

أنواع من الطحالب والنباتات، وظهور عديد من النباتات املدارية 

احلارة من أشجار وشجريات وأعشاب مثل أشجار الدوم والنخيل 

ونبات الصبار، خاصة يف جنوب مرص وواحات الصحراء الغربية.

الطبيعي، 	  النبات  يف  الشتاء  فصل  يف  احلرارة  درجة  انخفاض  يؤثر 

خاصة بعض املناطق اجلبلية املرتفعة يف جبال جنوب سيناء وجبال 

البحر األمحر إىل توقف منو عديد من األنواع النباتية.

2- الرياح: 
تؤثر الرياح عىل منو النبات الطبيعي خاصة أثناء هبوب الرياح احلارة

واجلافة يف  فصل الربيع وأواخر فصل الصيف وتؤدي إىل ما ييل: 

جفاف النباتات الطبيعية وسقوط الرباعم.  	 

إىل 	  يؤدي  مما  النباتات  جذوع  حول  الرمال  من  أكوام  تراكم 

إعاقة  منوها . ولذلك فإن عديد من النباتات الطبيعية مبرص توجد 

يف بطون األودية أو يف ظل حافات جبلية مرتفعة  حامية  هلا من  

الرياح. 

الرياحاألمطاراحلرارة

بعض  العوامل املؤثرة يف النبات الطبيعي

النبات الطبيعي:

النبات الذي ينمو دون تدخل

اإلنسان نتيجة لتفاعل عنارص املناخ

املختلفة مع الرتبة.

استرجع معلوماتك ➦

توجد جمموعة من العوامل األخرى 

املؤثرة يف منو النبات الطبيعي ومنها 

الرتبة والتضاريس ومياه هنر النيل 

وفرعيه والرتع واملصارف باإلضافة 

إىل مياه البحار والبحريات املاحلة

أضف إلى معلوماتك ✿

 نباتات حوهلا تراكامت رمال )و تعرف بالنبكات(
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الدرس الثالث : النبات الطبيعي و احليوان البري في مصر

اللقاح ملساحات 	  الطبيعي وحبوب  النبات  بذور  بنقل  الرياح  تقوم 

بعيدة مما يؤدي إىل اتساع املناطق التي تنمو هبا النباتات الطبيعية.

3- األمطار:
تؤدي قلة سقوط األمطار وعدم انتظامها واختالف كميتها من مكان إىل 

آخر إىل تبعرث النبات الطبيعي يف مرص، وذلك كاآليت:

اجلفاف 	  تتحمل  التي  األنواع  من  مرص  يف  الطبيعية  النباتات  معظم 

بوسائل خمتلفة مثل الصبارات. 

سقوط 	  بعد  خاصة  مرص  شامل  يف  وتزدهر  احلولية  النباتات  تنترش 

األمطار شتاًء. 

الرشقية 	  بالصحراء  األودية  بطون  يف  والشجريات  النباتات  تنترش 

وسيناء نتيجة لقدرة النبات عىل الوصول بجذوره إىل املياه حتت السطحية 

املترسبة يف أعقاب سقوط األمطار أو أعقاب اجلريان السييل يف جماري 

هذه األودية .

النبات الطبيعي  وتوزيعه في مصر: 

أواًل: النبات الطبيعي يف الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم: 

تتوفر يف الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم املياه والرتبة ، حيث ينمو  	 

النبات الطبيعي عىل شواطئ الرتُّع واملصارف مثل الكافور والتوت    

واجلميز وورد النيل.  

كام تنترش النباتات واحلشائش يف مناطق الرباري شامل الدلتا .	 

تم إزالة النبات الطبيعي من مساحات كبرية من الوادي والدلتا واملناطق	 

الشاملية لتحل حملها الزراعات احلقلية والشجرية.  

النباتات الطبيعية يف مناطق وفرية 

املياه بالوادى والدلتا والفيوم.

النباتات الطبيعية يف املناطق

 فقرية املياه. 

وميكن تقسيم النبات الطبيعي يف مرص إىل:

فكر و استنتج ✦

✦

ما العوامل التي أدت لنمو النبات

الطبيعي  يف كل من:

الواحات - السبخات الساحلية -

األودية؟

قيمة أتعلمها:

"كفى الناجحني فخًرا أهنم 

يستطيعون مد يد املساعدة 

إىل غريهم" فاحرص عىل 

مساعدة اآلخرين من 

زمالئك عىل حتقيق النجاح.

z

فكر و برهن ✦

✦

دلل عىل صحة العبارة التالية

للرياح آثار إجيابية وأخرى سلبية

عىل النبات الطبيعي.

النباتات  من  نوع  النيل:  ورد 

هنر  جمرى  يف  الطافية 

القناطر  أمام  خاصة  النيل 

والسدود ويعمل عىل جتميع 

حول  النهرية  امللوثات 

فقد  إىل  ويؤدي  جذوره، 

املياه عن  كميات كبرية من 

طريق عملية النتح. 

أضف إلى معلوماتك ✿
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الدرس الثالث : النبات الطبيعي و احليوان البري في مصر

ثانًيا: النبات الطبيعي يف الصحاري املرصية:

تنمو أنواع عديدة من النباتات الطبيعية يف مناطق من الصحاري املرصية 

يف  الطبيعي  النبات  دراسة  وميكن  النبايت،  النمو  عوامل  هبا  تتوفر  حتى 

الصحاري املرصية كام يف الشكل التايل:

أ - النبات الطبيعي يف شبه جزيرة سيناء:

سيناء.  جزيرة  شبه  يف  واألعشاب  النباتية  األنواع  من  العديد  تنترش 

وتتمثل أهم املناطق الرئيسية للنبات يف سيناء فيام يىل:

1 - شامل سيناء:

تكرث يف شامل سيناء النباتات املحبة للجفاف وامللوحة. ومن أمهها:	 

أشجار النخيل، كام تكرث يف وادى العريش أشجار املسكويت التي تعد من 

أهم األشجار الصحراوية رسيعة النمو وتستخدم كغذاء رئييس للحيوان. 

2 - السهل الساحىل عىل خليج السويس: 

واملانجروف  امللوح  مثل  الطبيعي  النبات  من  أنواع  عدة  تنترش  حيث 

)الشورة( يف منطقة رأس حممد كام تنترش األعشاب الصحراوية خاصة يف 

بطون األودية. كام توجد أشجار النخيل يف صورة جتمعات متفرقة يف عيون 

موىس ووادى غرندل.

3 - النباتات يف مرتفعات جنوب سيناء:

ومدى 	  لالرتفاع  تبًعا   سيناء  جنوب  مرتفعات  يف  النباتية  احلياة  ختتلف 

للرياح  املواجهة  اجلهات  يف  النباتات  تكرث  حيث  املياه،  موارد  توافر 

املمطره وجماري األودية املنحدرة من املرتفعات.

ومن أهم النباتات الطبيعية هبا أعشاب الشيح والسكران.	 

النبات الطبيعي يف 

شبه جزيرة سيناء

النبات الطبيعي يف 

الصحراء الرشقية

النبات الطبيعي يف 

الصحراء الغربية

أهم مناطق النبات الطبيعي يف الصحارى املرصية

نبات ورد النيل

شجرة املسكويت

من  سيناء  جزيرة  شبه  تعد 

يف  تنوًعا  الدولة  جهات  أكرث  

يوجد  حيث  الطبيعي؛  النبات 

هبا 527 نوًعا خمتلًفا.

أضف إلى معلوماتك ✿

نبات الشورة نوع من املانجروف 

تظهر يف منطقة رأس حممد.

وتبدو شجرياته متشابكة وتعمل 

حجز  عىل  اهلوائية  جذورها 

أصبحت  ثم  ومن  الرواسب، 

من  للعديد  ومأوًى  بيئًيا  نظاًما 

األحياء البحرية املتنوعة.

أضف إلى معلوماتك ✿
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ب- النبات الطبيعي يف الصحراء الرشقية:

إىل  الرشق  من  كالتايل  وهي  نباتية  مناطق  ثالث  حتديد  ميكن 

الغرب:

1 - الساحل والسهل الساحىل:

تنترش عىل طول ساحل البحر األمحر وخليج السويس   	 

السبخات امللحية التي تنمو هبا نباتات الغرقد.  

تنترش عىل طول الساحل شجريات املانجروف.	 

2- النطاق اجلبىل للصحراء الرشقية:

تتميز جبال البحر األمحر بفقرها الشديد يف النبات الطبيعي   	 

لشدة انحدار جوانبها ويقترص النمو النباىت عىل اجلوانب   

األقل انحداًرا ويف بطون األودية.

تعد منطقة جبل علبة يف أقىص اجلنوب الرشقى بيئة نباتية   	 

متميزة  تنمو فوق منحدراته أشجار مثل السنط.

3- النطاق اهلضبي:

وجودها  ويقترص  نباته  يف  فقًرا  الرشقية  الصحراء  مناطق  أشد  من  يعد 

السنط  شجريات  مثل  اجلفاف،  تتحمل  نباتاهتا  ومعظم  األودية  بطون  يف 

والطلح.

جـ- النبات الطبيعي يف الصحراء الغربية:

وانتشار  املياه  لقلة  نظًرا  الطبيعي  النبات  يف  فقرية  الغربية  الصحراء  تعد 

الرتبة الرملية وتتمثل النباتات الطبيعية يف املناطق التالية:

1- الساحل الشاميل:

تنترش النباتات يف مناطق خمتلفة من الساحل الشاميل نتيجة سقوط األمطار 

الشتوية ومعظمها نباتات حولية تصلح كمراعي لألغنام واملاعز، وتنمو 

هبا أشجار التني والزيتون.

 نبات املانجروف 

يعد ساحل خليج العقبة من

املناطق الفقرية يف النباتالطبيعي

نظًرا لضيقه و فقر تربته و

توجد به بعض النباتات العشبية

الفقرية و املانجروف يف مناطق

ساحلية متفرقة

أضف إلى معلوماتك ✿

نبات الغرقد بالغردقة

الغرقد:نبات يتحمل اجلفاف وامللوحة له جمموع خرضى كثيف،

ويكرث عىل طول الساحل بالقرب من الغردقة وقد سميت املدينة

باسمه.

أضف إلى معلوماتك ✿

تقدر مساحة املراعى يف الساحل

الشاميل بنحو 3 ماليني فدان من

أفضل املراعى يف مرص، إال أهنا

غري مستغلة  بصورة جيدة نظًرا

النتشار األلغام األرضية من

خملفات احلرب العاملية الثانية.

أضف إلى معلوماتك ✿

الدرس الثالث : النبات الطبيعي و احليوان البري في مصر



97

الوحدة الثالثة

2 - الواحات:

تنمو النباتات الطبيعية يف واحات الصحراء الغربية وترتبط بوفرة املياه 

الباطنية التي جتلب من خالل اآلبار والعيون املائية. ومن أمهها أشجار 

األثل  والسنط والنخيل وغريها.

احليوانات  والطيور في مصر:
تنترش العديد من احليوانات الطيور يف مرص، وتتمثل أمهها فيام

ييل:

1- األحياء البحرية: 

أخرى  وأحياء  وثدييات  أسامك  من  البحرية  الكائنات  تزدهر 

الشعاب  وانتشار  وصفائها  املياه  لدفء  وذلك  األمحر  بالبحر 

األسامك  من  األنواع  ملئات  آمًنا  ملجأً  شكلت  التي  املرجانية 

واألحياء املائية النادرة. 

2- احليوانات الربية: 

توجد أنواع خمتلفة من احليوانات الربية يف مرص، والتي تتكيف 

مع الظروف املناخية السائدة، وذلك من خالل ما ييل:

زمنية 	  لفرتات  العطش  بتحملها  الربية  احليوانات  من  عديد  تتميز 

طويلة وأمهها اجلامل. 

والقوارض 	  الزواحف  خاصة  الربية  احليوانات  من  عديد  تنظم 

 نبات اآلثلنباتات طبيعية بأحد املنخفضات الواحية بالصحراء الغربية

تعد منطقة جبل  علبة أكرث

املناطق التي توجد هبا

احليوانات الربية،  نظًرا

لغناها بالنبات الطبيعي.

أضف إلى معلوماتك ✿

شعاب مرجانية وأسامك

ابحث و صمم ✦

✦

عن  اإلنرتنت  شبكة  يف  ابحث 

صور خمتلفة للنباتات الطبيعية 

يف مرص، ثم صمم البوم و اخرت 

العنوان املناسب له.

الدرس الثالث : النبات الطبيعي و احليوان البري في مصر
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كالسالحف الربية واجلربوع فرتات نشاطها اليومي أو املوسمي تبًعا لظروف البيئة ودرجات احلرارة.

تتميز عديد من احليوانات الربية بالرسعة وخفة احلركة بحًثا عن األعشاب واملياه، مثل الغزال والوعل.	 

تنترش بعض احليوانات الربية بالقرب من الواحات أو وادي النيل ودلتاه لوفرة الغذاء عىل أطراف تلك املناطق، 	 

ومنها الذئاب والثعالب.

3- الطيور:

ة للطيور املهاجرة خاصة يف فصل الشتاء، حيث يبلغ عدد الطيور املهاجرة إليها 	   تعد مرص أحد املسارات املهمَّ

قرابة املليون طائر من أنواع خمتلفة يتمركز معظمها بالسواحل الشاملية خاصة مناطق البحريات الشاملية، مما 

دفع  املنظامت العاملية إىل الدعوة جلعل تلك املناطق حمميات طبيعية حتت إرشاف احلكومة املرصية.

كام توجد طيور أخرى يف مرص مثل النسور  واحلامم اجلبيل.	 

كائنات يف خطر

تتعرض السالحف املرصية البحرية بالبحر األمحر خلطر االنقراض اقترص وجود متاسيح النيل حالًيا عىل أجزاء 	 

حمددة من بحرية السد العايل.

 تشهد أنواع عديدة من الكائنات الربية يف مرص خطر االنقراض بسبب صعوبة الظروف املناخية وانتشار 	 

املعرضة  احليوانات  أهم  ومن  هلا.  اجلائر  والصيد  الطبيعية  البيئات  عىل  العمراين  الزحف  نتيجة  أو  اجلفاف 

لالنقراض: الفهد املرصي - الغزال - السالحف ، ولذلك فقد توسعت الدولة يف إنشاء املحميات الطبيعية حلامية 

البيئة الطبيعية يف مرص. 

طيور مهاجرة  نرس

ابحث و صمم ✦

✦

ابحث يف مصادر املعرفة املختلفة عن صور ألهم احليوانات الربية املوجودة يف مرص ثم صمم  ألبوًما و ضع 

له العنوان املناسب.
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األهمية القتصادية للنبات الطبيعي واحليوان في مصر:
ويعتمد  األنواع  متعدد  أنه  إال  املرصية  بالصحاري  النبايت  الفقر  رغم 

عىل الكثري منه يف عمليات الرعي يف شامل سيناء والساحل الشاميل،كام 

توجد أنواع نباتية ذات قيمة عالجية مثل نبات الشيح واحلرجل واحللفا 

بر وغريها، كام أهنا غذاء للعديد من احليوانات الربية باإلضافة إىل أن 

وأقيمت  لندرهتا.  نظًرا  سياحية  مزارات  تعد  الطبيعية  املناطق  بعض 

حممية  مثل  التدهور  من  علىيها  للحفاظ  الطبيعية  املحميات  من  العديد 

رأس حممد وحممية الزرانيق حلامية احلياة النباتية واحليوانية والطيور.  

حماية احلياة الطبيعية في مصر:
تزخر مرص بالعديد من الطيور النادرة أو احليوانات املهددة باالنقراض أو النباتات والشعاب املرجانية النادرة والتي 

اليوجد مثيل يف العامل، ولذلك اهتمت الدولة ممثلة يف وزارة البيئة بحاميتها من خالل إقامة املحميات الطبيعية.

احملميات الطبيعية في مصر:

يقصد باملحمية الطبيعية:مساحة من األرض أو املياه الساحلية أو الداخلية تتميز مبا تضمه من كائنات 

نباتات أو حيوانات أو أسامك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو مجالية  حية 

ويصدر بتحديدها قرار من رئيس جملس الوزراء بناء عىل اقرتاح جهاز شئون البيئة مبجلس الوزراء.

تبًعا  تتنوع  مساحة  مجلة  من   ٪15 عىل  مساحتها  تزيد  حممية   30 مرص  يف  الطبيعية  املحميات  عدد  بلغ  وقد 

ألنواعها ومناطق توزيعها الحظ شكل )43( لتتعرفها.

متساح يف  بحرية نارص غزال   سلحفاة بحرية 

ابحث واقترح ✦

✦

ابحث يف مصادر املعرفة املختلفة

عن املزيد من األمهية االقتصادية

للنبات الطبيعي و احليوان يف مرص، 

وسجلها يف كتاب األنشطة 

والتدريبات.
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أهداف املحميات الطبيعية:

صون ومحاية احلياة الربية والنباتية واحليوانية.	 

محاية التكوينات اجليولوجية واحلفريات القدمية.	 

تشجيع برامج البحث العلمي والرصد البيئي هلذه املناطق غري املتكررة.	 

نرش الوعي البيئي للحفاظ عىل اإلرث الطبيعي والبرشي.	 

تطبيق القانون للمحافظة عىل املوارد الطبيعية.	 

 أنواع املحميات الطبيعية يف مرص:

توجد أنواع خمتلفة من املحميات الطبيعية يف مرص، تبًعا ملحتويات املحمية الحظ الشكل التخطيطي التايل 

و تعرف بعضها:

قيم و سلوكيات:

املحميات الطبيعية  ثروة 

قومية واملحافظة عليها 

واجب قومى.

z

شكل  )43( التوزيع اجلغرايف للمحميات الطبيعية يف مرص

الدرس الثالث : النبات الطبيعي و احليوان البري في مصر
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مناذج للمحميات الطبيعية يف مرص:

1 - حممية رأس حممد: أول حممية طبيعية يف مرص، وهي 

عند  سيناء  جنوب  يف  املحمية  تقع   ، عاملى  تراث  حممية 

التقاء خليج السويس وخليج العقبة، وتتميز منطقة رأس 

حممد بالشواطئ املرجانية واألسامك امللونة والسالحف 

النادرة،  املائية  واألحياء  باالنقراض  املهددة  البحرية 

وحتيط الشعاب املرجانية برأس حممد من كافة جوانبها 

البحرية كام تشكل تكوينا فريًدا ، كام أن يف املحمية 

 : مثل  املهمة  واحليوانات  الطيور  من  للعديد   مواطن 

النورس والوعل النوىب باملناطق اجلبلية وأنواع الثدييات 

الصغرية والزواحف واحلرشات.

2 - حممية الغابة املتحجرة: متثل أحد أنواع املحميات 

املعادى  منطقة  يف  وتقع  القومى،  واألثر  اجليولوجية 

بقايا  من  كبري  بعدد  وتزخراملحمية  القاهرة،  مبحافظة 

والتي  املتحجرة،  الضخمة  األشجار  وسيقان  وجذوع 

أسطوانية  مقاطع  ذات  صخرية  قطع  أشكال  تأخذ 

ترتاوح أبعادها من سنتيمرتات إىل عدة أمتار وتتجمع مع 

بعضها بعضا عىل شكل غابة متحجرة.

تنقسم املحميات الطبيعية يف مرص إىل:

حمميات تراث 

طبيعى:

 مثل حممية رأس 

حممد.

حمميات متعددة 

األغراض:

 مثل حممية نبق

حمميات بحرية 

أو أراٍض رطبة: 

مثل حممية بحرية 

الربلس

حمميات أراٍض رطبة 

ومعزل طبيعى للطيور: 

مثل حممية الزرانيق 

وسبخة الربدويل.

حمميات صحراوية:

 مثل حممية 

الصحراء 

البيضاء.

حمميات 

جيولوجية:

 مثل حممية الغابة 

املتحجرة.

حممية الغابة املتحجرة

شعاب مرجانية مبحمية رأس حممد

تعد حممية رأس حممد وجزيرتا تريان وصنافري أوىل املحميات الطبيعية يف مرص، وأعلنت يف عام 1983م، بينام تعد 

حممية نيزك جبل كامل آخر املحميات الطبيعية ، وقد أعلنت يف عام 2012م.

أضف إلى معلوماتك ✿
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أراٍض رطبة  هي حممية   : الربدويل  الزرانيق وسبخة  - حممية   3

املناطق  إحدى  للطيور، وتقع يف شامل سيناء، وتعد   ومعزل طبيعى 

الرئيسية هلجرة الطيور يف العامل ومتثل املحطة األوىل لراحة الطيور  

الغذاء بعد عناء رحلة اهلجرة من أوربا وآسيا خالل  واحلصول عىل 

اخلريف متجهة إىل إفريقيا كام تقيم بعض الطيور يف املنطقة بصفة 

واللقلق  البجع  املحمية  يف  الطيور  أهم  ومن  فيها.  وتتكاثر  دامئة 

والسامن.

4 - حممية نبق :هي من املحميات متعددة األغراض ، 

وتقع  عىل ساحل خليج العقبة بسيناء ، وتتميز باحتوائها 

والربية  البحرية  والكائنات  املرجانية  الشعاب  عىل 

املانجروف املوجود بكثافة كبرية، كام توجد  وغابات 

اجلبلية  املناطق  يف  الربية  احليوانات  من  العديد  هبا 

املنطقة  وتعترب  املهاجرة،  الطيور  من  وكثري  والوديان 

ومراقبة  والسفارى  الغوص  هلواة  سياحى  جذب  ذات 

الطيور.

5 - حممية الصحراء البيضاء الطبيعية :تم إعالهنا 

يف عام 2002م، وهي من حمميات الصحارى واملناظر 

بالصحراء  الفرافرة  منخفض  يف  وتقع  الطبيعية، 

الغربية، وترجع أمهية منطقة الصحراء البيضاء بأهنا 

الرملية  الكثبان  مناظر  جلامل  فريًدا  منوذًجا  متثل 

اجلربية  األحجار  لصخور  اجليولوجية  والتكوينات 

وآثار  حفريات  من  حتتويه  وما  البياض  ناصعة 

وأدوات ترجع إىل عرص ما قبل التاريخ.

أهمية نظم املعلومات اجلغرافية والستشعار عن بعد في الدراسات املناخية و البيئية :
توجد العديد من األقامر الصناعية املتخصصة يف الدراسات املناخية، تستخدم يف دراسة طبقات الغالف 	 

اجلوى، وميكن من خالهلا التنبؤ بالتغريات املناخية واألعاصري.

توفر نظم املعلومات اجلغرافية قواعد بيانات ضخمة عن عنارص املناخ املختلفة، و ميكن ربطها بعضها مع 	 

قيم وسلوكيات:

أثناء زيارتك للمحميات الطبيعية، 

شيًئا  تأخذ  وال  شيئا،  حترك  ال 

معك وال ترتك شيًئا خلفك، وضع 

القاممة يف األوعية املعدة لذلك أو 

أمحلها معك.

z

املانجروف مبحمية نبق

أحد األشكال الصخرية مبحمية الصحراء البيضاء

الدرس الثالث : النبات الطبيعي و احليوان البري في مصر
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بعض للحصول عىل معلومات دقيقة وجديدة.

تقوم نظم املعلومات اجلغرافية بدراسة عديد من البيئات، وتتبع التغريات احلادثة هبا.	 

يساعد توفر البيانات واملعلومات واخلرائط عىل إدارة األزمات الطبيعية.	 

يساعد االستشعار عن بعد عىل حتديد حدود املحميات الطبيعية وخصائصها، كام يساهم يف حتديد التلوث 	 

بأنواعه ومصادره .

مشروع الدرس

تعرف عىل أهم املحميات الطبيعية التي تقع يف حمافظتك أو بالقرب منها وقم باإلعداد لزيارة ميدانية هلا حتت 

إرشاف معلمك ؛ لتتعرف عىل اهلدف  من اعتبارها حممية طبيعية وأهم الظاهرات الطبيعية والكائنات احلية 

هبا، ثم قم بإعداد تقرير تفصيىل عن الزيارة مدعاًم بالصور.

!!

&تذكر ما تعلمت في الدرس

املحميات الطبيعية

احلياة الطبيعية يف مرص

النبات الطبيعي 

يف الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم

 يف شبه جزيرة سيناء

األحياء البحرية

أنواعها

مناذج من 

املحميات

احليوانات الربية

الطيور

احليوانات والطيور

أهدافها

تعريفها

 يف الصحراء الرشقية

يف الصحراء الغربية

احلرارة

الرياح

األمطار

العوامل املؤثرة يف 

منو النبات

توزيع النبات 

الطبيعي

الدرس الثالث : النبات الطبيعي و احليوان البري في مصر
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أضف إلى قاموسك اجلغرافي

أضف إلى قاموسك اجلغرافي&
معناهاملفهوم

حالة اجلو من حرارة و ضغط جوي و رياح و أمطار يف فرتة زمنية طويلة.مناخ

الفرق بني أعىل درجة حرارة و أدىن درجة حرارة خالل اليوم الواحد.مدى حراري يومي

مدى حراري سنوي
الفرق بني متوسط درجة احلرارة ألحر شهور السنة و متوسط درجة احلرارة ألبرد شهور السنة 

ملنطقة ما

مناخ قاري
مناخ املناطق الداخلية  و يتصف بالتفاوت الكبري يف درجات احلرارة بني الليل و النهار  أو خالل 

فصول السنة و ذلك يف املناطق الداخلية البعيدة عن املسطحات املائية.

رياح اخلامسني
رياح حملية حمملة بالرمال و األتربة هتب من اجلهات الصحراوية  اجلنوبية عىل شامل مرص خالل 

فصل الربيع.

رطوبة نسبية 
نسبة بخار املاء املوجودة يف اهلواء إىل كمية بخار املاء التي ميكن أن  يتشبع هبا اهلواء تشبعا تاما عند 

نفس درجة احلرارة.

مساحة من سطح األرض تتشابه يف عنارصها املناخية املختلفة.إقليم مناخي

تغريات مناخية 
سطح  عىل  ما   مكان  متيز  التي  األمطار  و  الرياح  و  كاحلرارة  املعتادة  املناخية  األحوال  يف  اختالل 

األرض و تؤدى عىل املدى الطويل إىل تأثريات هائلة عىل األنظمة احليوية الطبيعية .

النبات الذي ينمو دون تدخل اإلنسان نتيجة لتفاعل عنارص املناخ املختلفة مع الرتبة.نبات طبيعي

حمميات طبيعية 

مساحة من األرض أو املياه الساحلية أو الداخلية تتميز مبا تضمه من كائنات حية، نباتات أو حيوانات 

أو أسامك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو مجالية، ويصدر بتحديدها قرار 

من رئيس جملس الوزراء بناء عىل اقرتاح جهاز شئون البيئة مبجلس الوزراء.

عبارة عن رواسب تأىت هبا األودية اجلافة املمتدة و تلقي هبا يف النطاق الساحىل .مراوح فيضية

النبكات مجع نبكة و هي عبارة عن كومات من الرمال تراكمت حول  النباتات يف املناطق الصحراوية.نبكات



سكــان مصــر

دروس الوحدة

منو وتركيب السكان. الدرس األول :     

توزيع السكان و الكثافة السكانية. الدرس الثاين :     

املشكالت السكانية و االجتامعية و سيناريوهات الدرس الثالث :     

       املستقبل .

مقدمة
عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة:

لقد حبا الله مرص مبوقع متميز ومناخ معتدل وثروات عديدة، كام 

بقيم االعتدال  العصور متمسًكا  منحها شعًبا عظياًم ظل عىل مر 

واالنفتاح عىل اآلخر ، والتفاعل اخلالق مع سائر األمم والثقافات 

ساعياً من أجل اخلري والسالم لبالده ولكل اإلنسانية. 

وسوف نتناول يف هذه الوحدة املالمح الدميوغرافية ملرص، والتي 

تتمثل يف النمو والرتكيب السكاين وتوزيع السكان وخصائصهم 

ومشكالهتم.

الوحدة الرابعة
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قيم و سلوكيات

تقدير قيمة الفرد. 	 

نبذ التمييز ضد المرأة 	 

اإليمان بمبدأالمساواة 	 
بين الرجل والمرأة.

 رفض عمالة األطفال. 	 

احترام العادات 	 
والتقاليد .

✽

املهارات ✽
 التفكير الجغرافي 	 

 استخدام الخرائط 	 

 استخدام الجداول 	 
اإلحصائية.

إدارة 	   حل المشكالت و
األزمات.

 التفكير اإلبداعي.	 

مفاهيم جديدة
تعداد - هرم سكاني - نمو

سكاني - كثافة سكانية

- زيادة طبيعية - مشكلة

سكانية - عشوائيات - األمية.

✽

القضايا املتضمنة
الزيادة السكانية، 	 

وعالقتها بالتنمية.

حقوق الطفل.	 

الصحة اإلنجابية 	 

حقوق المرأة.	 

اإلدمان، وأسبابه، 	 
والوقاية منه .

حسن استخدام الموارد،	 

المهارات الحياتية.	 

حقوق اإلنسان.	 

✽

مخرجات التعلم:

في نهاية الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن :

يتعرف المفاهيم األساسية في دراسة المجتمع . 1

السكاني.

يحلل الرسوم والخرائط والجداول الخاصة بسكان . 2

مصر.

يستخدم تقنيات الجغرافية الحديثة في الحصول . 3

على معلومات جغرافية عن سكان  مصر.

يحدد الخصائص االقتصادية واالجتماعية لسكان . 4

مصر.

يتعرف العوامل المؤثرة في توزيع السكان .. 5

يفسر أسباب تفاوت الكثافة السكانية في مصر من . 6

مكان آلخر. 

يميز بين أنواع الهجرة .. 7

يوضح أبعاد المشكلة السكانية في مصر. . 8

يفسر العالقة بين السوق والبطالة بأنواعها.. 9

يقترح حلواًل للمشكلة السكانية. . 10

يقارن بين عادات وتقاليد سكان الريف والبادية.. 11

ينظم المعلومات في جداول ورسوم بيانية . 12

وخرائط.

يحدد أسباب بعض المشكالت االجتماعية . 13

»العشوائيات، البطالة، الفقر، األمية ......... إلخ ، 

وأثرها على المجتمع«.

يقدر قيمة الفرد كثروة بشرية.. 14

يشارك في الندوات الثقافية حول التقارب بين . 15

الثقافات.

يقدر أهمية التراث الثقافي في مصر.. 16

✽

سكــان مصـر
الوحدة الرابعة



القضايا املتضمنة

الصحة اإلنجابية.	 

الزيادة السكانية. 	 

وعالقتها بالتنمية.

✽

القيم املتضمنة

- تقدير قيمة الفرد. 

- نبذ التمييز ضد المرأة. 

- اإليمان بمبداالمساواة بين 

- الرجل والمرأة.

✽ املفاهيم املتضمنة

تعداد – هرم سكاني –

معدل النمو – نمو سكاني –

تركيب سكاني - معدل

المواليد – معدل الوفيات –

معدل الزيادة الطبيعية.

✽

املهارات الفرعية ✽

استنتاج وتفسير الظواهر 	 

الجغرافية.

قراءة الخرائط والرسوم 	 

البيانية والجداول. 

جمع المعلومات والتنبؤ في 	 

ضوئها.

الدرس االول : منو و تركيب السكان

أهداف الدرس:

في نهاية الدرس ينبغى أن يكون الطالب قادًرا على أن :

ُيعرف بعض المفاهيم السكانية مثل ) تعداد – هرم . 1  

سكاني – معدل النمو – نمو سكاني – تركيب سكاني 

- معدل المواليد - معدل الوفيات - معدل الزيادة 

الطبيعية(. 

يميز بين التعدادات السكانية  واإلحصاءات الحيوية. . 2

يستنتج أهمية نظم المعلومات الجغرافية في . 3

الدراسات السكانية.

يفسر أسباب النمو السكاني في مصر.. 4

يحلل الهرم السكاني في مصر.. 5

يستنتج أسباب الهجرة .. 6

يحدد على خريطة مصر تيارات الهجرة الرئيسية.. 7

يحلل الرسوم البيانية الخاصة بالسكان.. 8

يقدر أهمية الدراسات السكانية في التخطيط . 9

المستقبلي في المجاالت المختلفة .

✽
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فكر واستنتج ✦

✦

أمهية وجود تعدادات سكانية دقيقة 

لوطننا احلبيب مرص للتخطيط 

املستقبيل يف جماالت )  التعليم – الصحة 

– االقتصاد وغريها(. 

تساؤل ذاتي

من أين نحصل عىل البيانات 

السكانية؟

??
عزيزي الطالب/عزيزيت الطالبة..مرص غنية بسكاهنا ومبا ميلكونه 

لكافة  الرئيس  واهلدف  األساىس  املحور  وهم  وقدرات  طاقات  من 

أوجه التنمية، ويتطلب ذلك أن يكون لدينا بيانات دقيقة عن السكان.

مصادر البيانات السكانية:
تتمثل مصادر البيانات السكانية يف التعدادات السكانية واإلحصاءات 

احليوية.

1- التعدادات السكانية:
هي عبارة عن عمليات مجع وحرص شامل للمعلومات املرتبطة 

بالسكان من حيث عدُدهم  وتوزيُعهم واألوضاع االقتصادية 

واالجتامعية  هلم يف منطقة معينة ويف فرتة زمنية حمددة .

وتعد مرص أقدم الدول العربية واألفريقية يف القيام بإجراء 	 

التعدادات السكانية،  والتي تتميز مبصداقيتها، ومن ثم ال ميكن 

االستغناء عنها عند دراسة السكان،  ويقوم هبا اجلهاز املركزي 

للتعبئة العامة واإلحصاء.

2- اإلحصاءات احليوية :
مصدر للبيانات السكانية يف مرص  وتتمثل أساًسا يف تسجيالت 

املواليد والوفيات  وحاالت الزواج  والطالق وغريها، وقد بدأت 

عام 1901م. وتصدر بشأهنا  نرشات سنوية من قبل اجلهاز املركزي 

للتعبئة العامة واإلحصاء.

بدأ أول تعداد سكاين يف مرص 

عام 1882م تاله التعداد الثاين عام 

1897 واستمر التعداد يتم كل 

عرش سنوات حتى عام 1947م، ثم 

جاء تعداد 1960م، ثم تعداد 1966 

واستمرت التعدادات تتم كل عرش 

سنوات وكان آخرها عام 2006 م.

أضف إلى معلوماتك ✿
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نظم املعلومات اجلغرافية في الدراسات السكانية:
تعمل الدولة عىل التوسع يف استخدام نظم املعلومات اجلغرافية والذي يتيح استخدام البيانات السكانية 	 

وتوضيح عالقاهتا بالبيانات اجلغرافية، مثل حتديد أماكن الرعاية االجتامعية والصحية والتعليم وتوزيع 

السكان وحتديد أفضل األماكن إلنشاء املدن اجلديدة. وميكن تلخيص أمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف 

الدراسات السكانية يف الشكل التايل: 

واآلن تعالوا معنا أعزايئ الطالب لنتعرف عىل سكان مرص :

أوال: منو  السكان:
بلغ عدد سكان مجهورية مرص العربية 83.5 مليون نسمة ، طبقاً 

لتقديرات عام 2012م . ولقد مر منو سكان مرص مبراحل خمتلفة.

اقرأ وحلل الرسم البياىن التايل لتتعرف عىل مراحل منو السكان مبرص:

اقرأ وحلل: 

٦٧
١٥٩

١٩
٢٦١

٣٠١

٥٩٣

٧٢٨
٨١٨١٤٨٣٥

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٨٨٢١٩٣٧١٩٤٧١٩٦٠١٩٦٦١٩٩٦٢٠٠٦٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢



أعداد سكان مرص خالل بعض التعدادات و التقديرات 

اجلهاز املركزى للتعبئة
 العامة و اإلحصاء

أمهية نظم املعلومات اجلغرافية يف الدراسات السكانية

رسعة ودقة إنتاج خرائط 

توزيع السكان وكثافتهم.

سهولة تداول املعلومات 

السكانية مع املؤسسات العلمية.

حتديد املشكالت السكانية  

واقرتاح حلول هلا.

سهولة تعديل وحتديث 

البيانات واخلرائط 

املرتبطة بالدراسات 

السكانية.

قيمة أتعلمها:

السكان هم ثروة برشية جيب 

االهتامم هبم  للنهوض بالدولة  

وتقدمها.

z

توجد وحدة نظم معلومات

جغرافية GIS يف اجلهاز املركزى

للتعبئة العامة واإلحصاء.

أضف إلى معلوماتك ✿

ميكنك احلصول عىل أى بيانات

سكانية من خالل املوقع الرسمى

للجهاز املركزى للتعبئة العامة

واإلحصاء: 

http:// www.capmas.gov.eg

أضف إلى معلوماتك ✿
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نالحظ من الرسم البياين السابق:

 بلغ عدد سكان مرص يف التعداد األول )عام 1882( نحو 6.7 ماليني 	 

نسمة، ثم قفز بعد 65 عام ليصل إىل نحو 19 مليونًا نسمة عام 1947م 

مبعدل منو 2% سنويا، أى تضاعف عدد السكان ثالث مرات.

 ثم زاد يف تعداد 1960م ليصل إىل 26 مليون نسمة مبعدل منو %2.3  	 

العدد عام  مليون يف عام 1966م ووصل  إىل 30  ليصل  سنويا، وزاد 

1996م إىل نحو 59 مليونًا، ويعين ذلك أن عدد سكان مرص تضاعف 

خالل 30 عاًما.

 ويدل ذلك عىل مرور مرص يف الفرتة من 1966م - 1996م مبا يعرف 	 

عدد  يف  كبرية  بزيادة  تتميز  والتي  االنتقالية  الدميوغرافية  باملرحلة 

ملستوى  النسبى  االرتفاع  بسبب  الوفيات  عدد  نقص  مع  املواليد 

الرعاية الصحية.

بلغ 	  2006م  عام  تعداد  يف  مرص  سكان  عدد  أن  الشكل  من   نالحظ 

لتقديرات عام 2012م إىل أكرث من  تبعا  72.8 مليون نسمة ووصل 

83.5 مليون نسمة مبعدل منو نحو 1.7 % سنويًّا وهو معدل متوسط 

مقارنة مبعدالت النمو العاملي للسكان .

أسباب زيادة عدد السكان في مصر:
حيدث منو السكان نتيجة لعاملني أساسني مها:

فكر واحسب  ✦

✦

ميكنك حساب معدل النمو السنوي للسكان باملعادلة التالية: 

عدد السكان يف التعداد األحدث – عددهم يف التعداد القديم ✕ 100 معدل النمو السنوي = 

الفارق الزمين بني التعدادين      

حتقق من فهمك:

استخدم هذه املعادلة واحسب معدل النمو السكاين بني أى تعدادين من اجلدول السابق.

الزيادة غري الطبيعيةالزيادة الطبيعية 

أسباب النمو السكاين

✦ ركن التفكير 

✦

ماذا تتوقع:  إذا  زاد عدد السكان 

يف دولة ما دون استثامر قدراهتم 

أو توفري اخلدمات هلم؟

تساؤل ذاتي

 لعلك تسأل عزيزي الطالب: 

كيف حيدث النمو السكاين ؟

??

تساؤل ذاتي

لعلك تسأل عزيزي الطالب: ما 

املرحلة الدميوغرافية التي متر هبا 

مرص

??
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أوال :الزيادة الطبيعية:
ويقصد هبا زيادة عدد السكان نتيجة ارتفاع معدالت املواليد 

وانخفاض معدالت الوفيات. 

معدالت املواليد :

هل تعرف كيف يتم حساب معدل املواليد ؟

يتم حساب معدل املواليد باملعادلة التالية:

عدد املواليد األحياء يف العام  × 1000   

عدد السكان يف منتصف العام   

تعد معدالت املواليد يف مرص مرتفعة بشكل عام، وقد كانت 	 

شديدة االرتفاع خالل النصف األول من القرن العرشين 

)تراوحت ما بني 40 :45 يف األلف( باستثناء فرتة احلرب العاملية 

الثانية ثم بدأت يف االنخفاض لتصل يف عام 2012م إىل 30.4 يف 

األلف وهو معدل مرتفع عىل املستوى العاملي.

يرجع ارتفاع معدل املواليد الرتفاع نسبة الزواج املبكر والرعاية 	 

الصحية. 

معدالت الوفيات:

هي العنرص الثاين املؤثر يف منو السكان  وقد كانت مرتفعة يف 

النصف األول من القرن العرشين ) حيث بلغت 27.8 يف األلف عام 

1952م ( واستمرت يف االنخفاض بشكل رسيع لتصل 6.1 يف األلف 

عام 2012م وهو معدل منخفض عىل املستوى العاملي. 

ويتم حساب معدالت الوفيات من خالل املعادلة التالية:

                                     عدد الوفيات  × 1000          

                     عدد السكان يف منتصف العام

معدالت الزيادة الطبيعية:

نتيجة لزيادة معدالت املواليد وانخفاض معدالت الوفيات تظهر 	 

الزيادة الطبيعية يف عدد السكان. ويتم حساهبا من خالل املعادلة 

التالية: 

معدل الزيادة الطبيعية = معدل املواليد – معدل الوفيات    

تساؤل ذاتي

لعلك تسأل: ما سبب ارتفاع 

معدالت املواليد؟ 

??

معدل الوفيات  =

أحد مراكز رعاية الطفولة
واألمومة يف مرص

من العوامل التى تؤدي إىل انخفاض

معدل النمو السكاين:

الركود االقتصادي واحلروب

واالضطرابات السياسية وارتفاع

مستوى التعليم ودخول املرأة 

جماالت العمل املختلفة .

أضف إلى معلوماتك ✿

توقع وناقش  ✦

✦

ناقش مع معلمك: 

هل تتوقع أن ترتفع أم تنخفض 

معدالت املواليد يف الفرتة القادمة؟

قم بزيارة إىل أقرب مركز لرعاية

األمومة والطفولة  وتعرف عىل

أنشطته يف جمال رعاية األم والطفل

وسجل ما توصلت إليه بورقة عمل

يف كتاب األنشطة و التدريبات.

أضف إلى معلوماتك ✿
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 وقد كانت مرتفعة خالل القرن العرشين، حيث وصلت إىل أعىل معدالهتا عام 1988م)37.8 يف األلف (، ولكنها 	 

بدأت تنخفض إىل أن وصلت إىل أدىن معدالهتا عام 2012 م. حيث بلغت 24.3 يف األلف ) فرس السبب؟(.

ثانيا: الزيادة غير الطبيعية: 
ويقصد هبا الزيادة يف أعداد السكان نتيجة اهلجرة وهي تلعب دوًرا 

مهامًّ يف تغيري حجم سكان الدولة أو حمافظاهتا ومراكز العمران هبا 

وتنقسم إىل قسمني. الحظ الشكل التخطيطى التايل لتتعرفها:

أواًل: اهلجرة الداخلية:

هياجر سكان مرص من املحافظات  الطاردة للسكان إىل املحافظات 	 

اجلاذبة. 

وتتمثل مناطق اجلذب يف:حمافظات القاهرة واجليزة والقليوبية 	 

)القاهرة الكربى ( - حمافظة اإلسكندرية – حمافظات قناة السويس 

- املناطق واملدن السياحية بسيناء وحمافظة البحر األمحر. 

أما املناطق الطاردة للسكان فهى: حمافظة املنوفية - حمافظات جنوب الصعيد.	 

تطبيقات تكنولوجية

يتم استخدام عديد من الربامج اإلحصائية املتطورة يف حساب معدالت املواليد والوفيات ومعدل النمو 

السكاين وحساب معامل االرتباط بينها وبني عديد من املتغريات السكانية مثل العالقة بني مستوى الدخل 

وارتفاع معدل املواليد وانخفاض معدل الوفيات ومن هذه الربامج برناجمى MS.EXCEL و SPSS، وميكن 

استخدام هذه الربامج يف إجراء عديد من املعادالت السكانية وعرضها يف صورة أشكال ورسوم بيانية.

قيمة أتعلمها:

اعتز بانتامئك للمحافظة التي 

تعيش فيها وساعد يف حل 

مشكالهتا وتنميتها بدال من 

اهلجرة منها. 

z

أقوال مأثورة:

»التعليم زينة يف الرخاء و مالذ 

يف الشدة«.
)أرسطو(

z

أنواع اهلجرة

اهلجرة الداخلية  

هي انتقال السكان من منطقة ألخرى داخل حدود 

الدولة  هبدف العمل أو اإلقامة أو التعليم، مثل 

انتقال السكان من حمافظة إىل أخرى داخل مرص 

أو هجرة السكان من الريف إىل املدن .

اهلجرة اخلارجية  

هي انتقال السكان من دولة إىل أخرى هبدف العمل 

أو اإلقامة أو التعليم مثل هجرة املرصيني إىل الدول 

العربية للعمل.
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الحظ اخلريطة التالية لتتعرف  تيارات اهلجرة يف مرص عام 2006 .

اقرأ اخلريطة السابقة وحدد ما ييل: 

1- ما أكرث املحافظات اجلاذبة للسكان ؟

2- ما أكرث املحافظات الطاردة للسكان ؟

 كام تالحظ فهناك : 

1- تيار هجرة  إىل القاهرة ويأيت من معظم حمافظات مرص عدا حمافظات القناة. 

2- تيار من اهلجرة الوافدة إىل اإلسكندرية من جنوب الصعيد وغرب وشامل الدلتا. 

3- تيار من الدلتا إىل مدن القناة وشبه جزيرة سيناء. 

4- تيار من جنوب الصعيد إىل مدن القناة والبحر األمحر.

وتتمثل أسباب اهلجرة الداخلية يف وجود عوامل طرد وعوامل جذب  الحظ الشكل التايل لتتعرفها :

شكل )44( خريطة تيارات اهلجرة الداخلية يف مرص عام 2006م

الحظ وحلل: 
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النتائج املرتتبة عىل اهلجرة الداخلية:

يرتتب عىل اهلجرة الداخلية ما ييل:

 ارتفاع معدل النمو السكاين وارتفاع نسبة الذكور إىل 	 

اإلناث  باملحافظات املستقبلة للهجرة.

 ظهور عديد من املشكالت يف املدن مثل االزدحام 	 

والعشوائيات.

 وفرة األيدي العاملة باملحافظات اجلاذبة ونقص 	 

العاملة خاصة الزراعية يف املحافظات الطاردة. 

اهلجرة اخلارجية: 

اهلجرة اخلارجية قد تكون وافدة أو نازحة وحيسب الصايف من حساب 

الفرق بني عدد املهاجرين  وعدد القادمني والنتيجة تكون يف صالح 

الدولة إذا كان القادمون أكرث من النازحني. 

أسباب اهلجرة اخلارجية تتمثل يف: 

1- انخفاض مستوى املعيشة وانتشار البطالة. 

2- عدم توظيف القدرات العلمية مما يؤدي إىل هجرة العقول املفكرة إىل دول قادرة عىل توظيف هذه القدرات.

3- الرغبة يف حتسني مستوى املعيشة.

واحلقيقة أن اهلجرة اخلارجية مل تكن متثل ظاهرة سكانية يف مرص، ولكن منذ منتصف السبعينات من القرن 

أسباب اهلجرة الداخلية

عوامل اجلذب

توافر فرص العمل. 	 

ارتفاع األجور .	 

ارتفاع مستوى املعيشة.	 

توافر اخلدمات الصحية واالجتامعية والتعليمية . 	 

تركز اإلدارة واحلكم واملنشآت الرتفيهية 	 

والثقافية باملدن.

عوامل الطرد 

قلة فرص العمل .	 

انخفاض األجور.	 

والصحية 	  االجتامعية  اخلدمات  مستوى  تدهور 

والتعليمية.

قلة الوحدات السكنية. 	 

صغر مساحة امللكيات الزراعية .	 

منطقة عشوائية

تساؤل ذاتي

 لعلك تسأل: ما الذي يدفع 

املواطنني إىل اهلجرة خارج 

بالدهم؟ 

??
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املاىض بدأت هجرة املرصيني إىل اخلارج تتضح بشكل كبري خاصة يف 

صورة هجرة مؤقتة للعمل يف الدول العربية البرتولية، وقد وصل عدد 

املهاجريني للعمل يف الدول العربية نحو 3ماليني نسمة ، وتؤكد الدراسات 

عىل أن نحو 70 %من املهاجرين ترتاوح أعامرهم بني 20 و40 سنة. 

التركيب السكاني: 
يعد الرتكيب السكاين من  أبرز اخلصائص السكانية ألى جمتمع، ويتمثل 

الرتكيب السكاين فيام ييل: 

التركيب النوعي :
يقصد به تقسيم السكان حسب النوع ) إناث وذكور ( وميكن حسابه من خالل حتديد نسبة النوع إىل إمجاىل 

عدد السكان.

ومن متابعة التعدادات املرصية بداية من عام 1996م حتى الوقت احلارض نجد أن نسبة الذكور أكرب من نسبة 

اإلناث فقد بلغت نسبة الذكور تبعا لتقدير عام 2012 م نحو 51.2 % وهذه النسبة قد تقل أو تزيد  من حمافظة 

ألخرى فهى تقل يف املحافظات الطاردة للسكان، بينام تزداد يف حمافظات أخرى مثل البحر األمحر وجنوب سيناء. 

 التركيب العمري: 
يعترب تركيب السكان تبعا للفئة العمرية من أهم املؤرشات السكانية ملعرفة القدرة اإلنتاجية واحليوية للمجتمع  

وهيتم املخططون بالرتكيب العمري للسكان لبناء خططهم االقتصادية واالجتامعية يف املستقبل. 

ويتم متثيل البيانات السكانية اخلاصة بالعمر والنوع يف شكل بياين يعرف باهلرم السكاين )الحظ الشكل التايل( . 

اهلرم السكاين:

أحد األشكال البيانية لتمثيل السكان من حيث الفئات العمرية 

والرتكيب النوعي. 

الرتكيب السكاين

الرتكيب النوعي
إناث ( ) ذكور و

الرتكيب العمري
) فئات العمر (

االقتصادي  الرتكيب 
)ويرتبط بقوة العمل(

قيمة أتعلمها:

ال فرق بني الذكور واإلناث 

فالكل مواطنون هلم حقوق 

وعليهم واجبات وبسواعدهم 

مجيعا يتقدم الوطن .

z

هجرة العقول تعىن: 

هجرة  الكفاءات العلمية 

من مرص إىل الدول األجنبية 

بسبب قلة فرص العمل وضعف 

اإلمكانات العلمية باإلضافة إىل 

اإلغراءات املادية واملعنوية التي 

تقدمها هلم الدول األجنبية، وهلذه 

الظاهرة آثار خطرية عىل التنمية 

االجتامعية واالقتصادية مبرص. 

أضف إلى معلوماتك ✿
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تعال نتعلم كيف نقرأ ونحلل هرم السكان يف مرص: 

 نالحظ أن اهلرم السكاين ينقسم أفقًيا إىل قسمني قسم للذكور وقسم 	 

لإلناث: 

 كام يقسم رأسًيا  إىل فئات عمرية مرتبة ترتيًبا رأسيًّا، حيث الفئات 	 

العمرية الصغرى ثم الفئات العمرية األكرب. 

ومن قراءة اهلرم السكاين ملرص يالحظ ماييل:

قاعدة اهلرم تتكون من الصغار أقل  من 15 سنة ، وتصل نسبتهم  	 

31.7 %  وزيادة هذه الفئة تعين زيادة نسبة اإلعالة  وما تتطلبه هذه

اقرأ وتعلم:

الحظ

يدل االتساع النسبي لقاعدة اهلرم 

السكاين يف مرص عىل ارتفاع 

معدل النمو السكاين، ويعين ذلك 

أننا مل نصل إىل مرحلة االستقرار 

السكاين. 

!!
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اهلرم السكاين ملرص عام 2006

قمة اهلرم

)كبار السن(

منتصف اهلرم

)قوة العمل(

قاعدة اهلرم 

)صغار السن(
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الفئة من متطلبات حياتية واجتامعية وتعليمية. 

منتصف اهلرم ميثل قوة العمل، ويضم السكان الذين ترتاوح أعامرهم 	 

من15 إىل أقل من 65سنة وتصل نسبتهم إىل 62.1 % وزيادة نسبة هذه 

الفئة يعىن وفرة قوة برشية اقتصادية يف املجتمع. 

ويف قمة اهلرم كبار السن والذين تبلغ أعامرهم أكرث من 65 سنة، 	 

وتصل نسبتهم إىل 6.2 %  من مجلة عدد السكان وزيادة هذه الفئة 

تعين  زيادة نسبة اإلعالة يف مرص مثل فئة صغار السن. 

التركيب االقتصادي: 
ويقصد به تقسيم السكان حسب األنشطة االقتصادية أو احلالة التعليمية. 

أواًل:األنشطة االقتصادية :

يقدر عدد املشتغلني )15 سنة فأكرث ( باألنشطة املختلفة 23.3 مليون، الحظ الشكل لتاىل لتتعرف  نسب 

العاملني بكل نشاط.  

من خالل حتليل الرسم البياىن الذي أمامك نجد أن: 

أكرث األنشطة انتشارا يتمثل يف النشاط 	 

الزراعي،  وهذا يدل عىل أمهية الزراعة 

بالنسبة لالقتصاد املرصي، فقد بلغ عدد 

بالزراعة 6.8 مليون نسمة،  املشتغلني 

أى 29.2 % من إمجاىل املشتغلني.

وبلغ عدد املشتغلني يف التشييد والبناء 	 

2.7 مليون نسمة ) 11.6 % (.

التعدين  	  يف  املشتغلني  عدد  وبلغ   

والصناعة 2.3 مليون )10 % (.

بلغ عدد املشتغلني بالتعليم 2.1 مليون نسمة بنسة 9.1 % .	 

 وبلغ عدد املشتغلني بالنشاط التجاري 2.6 مليون نسمة بنسبة %11 .	 

بلغ عدد املشتغلني باخلدمات واألنشطة األخرى 6.8 مليون نسمة بنسبة 29.1 % .	 

واآلن ميكنك حتليل أى هرم

سكاين ومقارنته باهلرم السكاين

ملرص نفذ النشاط يف كتاب

األنشطة و التدريبات.

تطبيقات حياتية





















نسب العاملني باألنشطة االقتصادية عام 2012م
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الدرس األول:منو وتركيب السكان

ثانيا: احلالة التعليمية:

 ميكنك تعرفها من خالل قراءة الشكل التايل:

 من قراءة الشكل املقابل نالحظ ما ييل :

أعىل نسبة للسكان من امللتحقني 	 

بالتعليم املتوسط، حيث وصلت إىل 

%25.9

أقلها من احلاصلني عىل تعليم أعىل من 	 

اجلامعى، حيث وصلت إىل %2

نالحظ أيضا أن نسبة األمية الزالت مرتفعة  ومتثل 30.1% وتشكل مشكلة تقف حاجًزا أمام مرشوعات 	 

التنمية، وسوف نناقشها يف الدرس الثالث.  


%


%


%


%


%


%


%



نسب احلالة التعليمية يف مرص عام 2012م

مشروع الدرس

وذلك  للشباب،  الرشعية  غري  اهلجرة  ظاهرة  األخرية  الفرتة  يف  ظهرت 

وانتشار  االقتصادية  األوضاع  وتدهور  الفقر  مستويات  ارتفاع  بسبب 

ووسطاء  القانونية  غري  السفر  ملكاتب  ضحايا  الشباب  فيقع  البطالة، 

اهلجرة الذين يتاجرون بأحالم الشباب  بدعوى توفري فرص عمل هلم، 

خاصة يف دول أوربا ثم هيربون هبذه األموال وتنتهي رحلة الشباب إما 

باملوت أو السجن أو الرتحيل. 

1- ناقش مع معلمك وزمالئك قضية اهلجرة غري الرشعية موضًحا أسباهبا وآثارها.

2- اقرتح حلواًل هلذه املشكلة.

3- وجه كلمة للشباب الذين هياجرون هجرة غري رشعية.

تعاون مع فريق عمل لبحث مشكلة اهلجرة غري الرشعية وأسباهبا ونتائجها ووضع مقرتحات حللها، ثم سجل 

ما توصلت إليه جمموعتك يف كتاب األنشطة و التدريبات.

!!

قيمة أتعلمها:

التعليم كاملاء واهلواء وهو حق 

لكل مواطن  فاحرص عىل أن 

تتعلم لتفيد نفسك ووطنك.

z
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الوحدة الرابعة

استعد للدرس التالي:
واآلن بعد أن تعرفت عىل عدد سكان مرص هل تتوقع أن هذا العدد يتوزع بالتساوي عىل مساحة مرص أم 

ال؟ فكر وسجل توقعاتك يف كراسة النشاط. 

&تذكر ما تعلمت في الدرس
السكان

الزيادة غري 

الطبيعية

مصادر البيانات السكانية 

التعدادات 

السكانية 

اإلحصاءات 

احليوية

الزيادة 

الطبيعية 

أسباب النمو السكاين 

الرتكيب 

النوعي

الرتكيب 

العمري 

الرتكيب 

االقتصادي 

الرتكيب السكاين



القضايا املتضمنة

المهارات الحياتية.	 

حسن استخدام الموارد 	 

وتنميتها.

✽

القيم املتضمنة

احترام العادات 	 

والتقاليد.

االنتماء والمواطنة. 	 

✽ املفاهيم املتضمنة

كثافة عامة – كثافة

صافية -  توزيع سكاني- 

التراث الثقافى - ريف -

حضر – بدو .

✽

املهارات الفرعية ✽

 مهارات  )قراءة وتحليل 	 

وتفسير( الخرائط والرسوم 

البيانية والصور.

تفسير الظواهر الجغرافية 	 

إدراك العالقات. و

جمع المعلومات و تنظيمها.	 

الدرس الثاني: توزيع السكان والكثافة السكانية

أهداف الدرس:

في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادًرا على أن :
يعرف بعض المفاهيم السكانية مثل )كثافة عامة – كثافة . 1

صافية – ريف - حضر - بدو (.

يحلل خريطة توزيع سكان مصر. . 2

 يحدد العوامل المؤثرة في توزيع السكان .. 3

يفسر أسباب تباين الكثافة السكانية في مصر. . 4

يوزع على خريطة مصر أماكن تركز وتخلخل السكان.. 5

يقارن بين عادات وتقاليد سكان الريف والحضر والبادية. . 6

يقارن طقوس االحتفاالت بالمناسبات بين المدن والريف . 7

والبادية في مصر.

يقدر خطورة الهجرة من الريف إلى المدن.. 8

✽
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الوحدة الرابعة

الدرس الثاني:توزيع السكان والكثافة السكانية

كام  ألخرى،  حمافظة  من  مرص  يف  السكان  توزيع  خيتلف 

خيتلف من منطقة ألخرى داخل املحافظة وتعكس خريطة 

توزيع السكان يف مرص  التفاعل بني اإلنسان وبيئته الطبيعية.

الحظ اخلريطة  شكل )45(  وتعرف مناطق تركز السكان يف مرص.

من خالل اخلريطة السابقة نالحظ ماييل: 

إن توزيع السكان يف مرص يتميز بالتمركز، حيث يعيش نحو 98.2 % 	 

من السكان تبعا لتقديرات 2012م يف الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم  

والذي تبلغ مساحته أقل من 5 %من مساحة مرص. 

أما املحافظات الصحراوية )حمافظات احلدود(  فيوجد هبا 1.8% من 	 

عدد السكان، بينام يبلغ مساحتها أكرث من 95% من مساحة الدولة. 

الحظ وتعلم:

شكل )45( خريطة توزيع السكان يف مرص عام 2012م

أحد شوارع القاهرة املزدمحة

املحافظات الصحراوية أو 

حمافظات احلدود مخس حمافظات 

هي شامل سيناء وجنوب سيناء  

والبحر األمحر والوادي اجلديد 

ومطروح.  

أضف إلى معلوماتك ✿
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الدرس الثاني: توزيع السكان والكثافة السكانية

وهذه الصورة التوزيعية التي تتميز بالتمركز الشديد والكثافة املرتفعة  تشكل ضغًطا شديًدا عىل املوارد   	 

االقتصادية املتاحة يف تلك املساحة الضيقة، والتي التزيد كثرًيا عن 45 ألف كيلو مرت مربع.   

مناطق التركز السكاني في مصر:
من خالل اجلدول التايل والرسم البياين الذي أمامك ميكننا أن نالحظ مخس مناطق يرتكز هبا السكان، وهي:

العوامل املؤثرة في توزيع السكان:

أوال العوامل الطبيعية:
  تتعدد العوامل الطبيعية التي تؤثر يف توزيع السكان  ومن أمهها :

1- املوارد املائية :

السكان،  توزيع  يف  تأثريا  العوامل  وأكرث  أهم  من  املائية  املوارد  تعد 

حيث يرتكز السكان يف مناطق وجود املياه.

و توجد يف مرص ثالثة مصادر للمياه العذبة وهي:

 أ- املياة السطحية اجلارية:تتمثل يف هنر النيل وفرعية ومتثل 79 %من 

عدد السكان املنطقة 

حمافظات
الوجه البحري 

40 مليون نسمة

9 ماليني نسمةحمافظة القاهرة

حمافظات الوجه 
القبىل  

30 مليون نسمة

2.3 مليون نسمةحمافظات القناة  

1.5 مليون نسمة حمافظات احلدود

تساؤل ذاتي

واآلن قد يثار يف ذهنك تساؤل: 

ما سبب هذا التوزيع غري 

املتجانس للسكان؟ 

إن هذا التوزيع هو نتيجة لعدة 

عوامل. الحظ الشكل التخطيطي 

وتعرفها.

??

٣٤



٣٠٤

٢٣١٥

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠






















أعداد السكان يف مناطق الرتكز السكاين يف مرص عام 2012م

العوامل املؤثرة يف توزيع السكان

طرق النقل واملواصالت

العوامل البرشية

املوارد املائية الرتبة اخلصبة املناخ التضاريس

العوامل الطبيعية

الظروف السياسية 
النشاط االقتصاديوالعسكرية
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الدرس الثاني: توزيع السكان والكثافة السكانية

إمجاىل املوارد املائية يف مرص؛  لذلك نجد الوادي والدلتا متثل نطاق 

الفيوم الذي يستمد مياهه من  الرتكز السكاين إضافة إىل منخفض 

هنر النيل عن طريق، بحر يوسف. 

ب- املياه اجلوفية:توجد يف خزانات املياه اجلوفية والتي تستخرج 

اآلبار  ومياه  الصحراوية  الواحات  يف  واآلبار  العيون  طريق  عن 

الضحلة يف الساحل الشاميل وشامل سيناء ويف اهلوامش الصحراوية.  

يف  للسكان  جذب  عامل  األمطار  مياه  األمطار:متثل  مياه  جـ- 

الساحل الشاميل خاصة ساحل مريوط وشامل سيناء، حيث يعتمد 

التي  السكان عىل املطر مبارشة أو من خالل حفر اآلبار الضحلة 

يتجمع حوهلا السكان، حيث زادت أعداد السكان والتجمعات السكانية 

يف مناطق الساحل الشاميل مثل مرىس مطروح والعريش. 

2- الرتبة اخلصبة:  

أعداد  زيادة  الرتبة اخلصبة ويرتبط هبا  مناطق  الزراعة يف  تسود حرفة 

تبًعا  السكان  كثافة  يف  اختالًفا  هناك  أن  ويالحظ  العمران،  مراكز 

حيث  الدلتا،  وجنوب  وسط  يف  السكان  فيرتكز  الرتبة  جودة  الختالف 

الرتبة اخلصبة ويقل عددهم يف األطراف الشاملية، األطراف الرشقية والغربية بسبب فقر الرتبة. 

3- املناخ:

يؤثر املناخ خاصة عنرصى احلرارة واملطر يف توزيع السكان يف مرص حيث يرتكز السكان يف املناطق املعتدلة  

ويقل السكان يف املناطق الصحراوية بسبب ارتفاع درجة احلرارة وندرة األمطار وما يرتتب عىل ذلك من صعوبة 

قيام األنشطة البرشية املختلفة.

4- التضاريس:

إنشاء املدن وسهولة  يرتكز السكان يف مناطق السهول خاصة الفيضية  ويرجع ذلك إىل سهولة مد الطرق و

الزراعة وغريها من األنشطة ويندر السكان يف املناطق اجلبلية الوعرة.

ثانيا :العوامل البشرية:
باإلضافة للعوامل الطبيعية توجد جمموعة من العوامل البرشية التي تؤثر يف توزيع سكان مرص وهي:

1- النشاط االقتصادي:

تؤثر األنشطة االقتصاديةللسكان يف توزيعهم وكثافتهم ، هل تعرف كيف حيدث ذلك ؟ الحظ الشكل التايل:

أحد اآلبار مبنخفض الفرافرة

حدد املشكالت التي ترتتب عىل 

التوزيع السكاين يف حمافظتك، 

بكتاب  عمل  بورقة  سجلها  ثم 

وناقشها  والتدريبات  األنشطة 

مع معلمك. 

تطبيقات حياتية
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الدرس الثاني: توزيع السكان والكثافة السكانية

2- طرق النقل:

يلعب موقع اإلقليم بالنسبة خلطوط املواصالت العاملية واملحلية  دوًرا كبرًيا يف 

توزيع السكان، ومن أمثلة ذلك  منطقة قناة السويس التي مل يكن فيها عمران 

السكان  إليها  أن اجتذبت  املنطقة  تلبث  فلم  السويس،  قناة  ملحوظ قبل حفر 

بورسعيد   مثل  القناة  حفر  قبل  موجودة  تكن  مل  مدن   وظهرت  كبرية.  بأعداد 

السويس كأهم ممر مالحي وتلعب  قناة  القنطرة استفادت من  واإلسامعيلية و 

املواصالت الداخلية دورًا مهامًّ يف االستثامر االقتصادى لألراىض البكر، وبالتايل 

يف اجتذاب السكان الذين يقومون هبذا االستثامر ويعيشون عىل إنتاجه. 

3- الظروف السياسية والعسكرية: 

 تؤثر األوضاع السياسية والعسكرية يف إعادة توزيع السكان ومن األمثلة عىل 

ذلك عندما احتلت إرسائيل سيناء عام 1967م وما تبعها من أحداث حربية أدى 

إىل نزوح أعداد كبرية من سكان سيناء ومدن قناة السويس إىل مناطق أخرى 

داخل مرص مما أثر عىل توزيع السكان، وبعد هزمية إرسائيل عام 1973م  عاد 

السكان إىل سيناء ومدن القناة وارتفعت هبا الكثافة السكانية . 

الزراعة

تعد املناطق الزراعية عىل ضفاف النيل مناطق جذب 

للسكان النتشار الزراعة الكثيفة وحاجتها إىل األيدي 

العاملة. 

السياحة 

تعد املناطق السياحية عىل شواطىء سيناء وساحل البحر 

األمحر والساحل الشاميل مناطق جذب سكاين، وقد 

جذبت إليها أعداد ًا كبرية من سكان الوادي والدلتا. 

الصناعة 

حتتاج الصناعة إىل أيٍد عاملة،  وجتذب املدن الصناعية 

الكربى التي تقوم هبا العديد من الصناعات جيذب 

أعداًدا كبرية من السكان مثل مدينة السادس من أكتوبر 

ومدينة العارش من رمضان .

النشاط 

التعديين 

تعد مناطق التعدين واستخراج مصادر الطاقة مناطق 

جاذبة للسكان مما أدى إىل ظهور جتمعات عمرانية

هبا، مثل  مدينة رأس غارب  عىل خليج السويس 

وسفاجة عىل البحر األمحر.  

صادية
االنشطة االقت

شكل )46( قناة السويس
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الدرس الثاني: توزيع السكان والكثافة السكانية

الكثافة السكانية: 
هل تعرف مااملقصود بالكثافة السكانية؟ 

الكثافة السكانية 

هي عدد السكان يف الوحدة املساحية التي يعيشون عليها مقاسة 

بالكيلو مرتات املربعة أو أى وحدات قياس مساحية أخرى.

عىل 	  مليونًا(   83( السكان   عدد   نقسم  بأن  العامة  الكثافة  حتسب 

السكانية  الكثافة  أن  ذلك  معىن  مرت(  كيلو  )مليون  الدولة  مساحة 

العامة ملرص تبلغ 83 فرًدا لكل كم2 من مساحة مرص.

لوجود  	  للسكان  احلقيقي  التوزيع  تعكس  ال  الكثافة  هذه  لكن 

مساحات واسعة غري معمورة أو مستغلة اقتصاديا، فالسكان يرتكزون 

يف مساحة حمدودة للغاية  أقل من 5 % من مساحة مرص  وهذا يعين أن 

أكرب من 95 % من مساحة مرص خالية تقريبا من السكان  مما جعل 

مؤرش الكثافة السكانية العامة للسكان غري ذى قيمة. 

طريق 	  عن  السكانية  للكثافة  حقيقى  مؤرش  عىل  احلصول  ميكننا 

حساب الكثافة الصافية وهي أكرث جدوى يف حتديد  درجة الضغط 

السكان   عدد  طريق:قسمة  عن  حساهبا  ويتم  البيئة   عىل  السكاين 

على املساحة املعمورة فعليا وقد وصلت إىل نحو 1050 نسمة لكل 

كم2  يف  عام 2012 .  وختتلف الكثافة الصافية من منطقة إىل أخرى 

داخل املساحة املعمورة يف مرص.

الكثافة السكانية في محافظات مصر: 
من قراءة شكل )47( تنقسم حمافظات مرص وفًقا للكثافة السكانية الصافية تبًعا لتقديرات عام 2010م إىل ما ييل:

1- حمافظات مرتفعة الكثافة السكانية جًدا: وتتمثل يف حمافظة القاهرة  وتبلغ كثافتها 51 ألف نسمة /كم2 .

2- حمافظات مرتفعة الكثافة ) من 5000 - 9000 نسمة /كم2(: وتتمثل يف حمافظات بورسعيد واإلسامعيلية  

واجليزة. 

3- حمافظات متوسطة الكثافة )من 1000 - 2000 نسمة /كم2(: وتشمل 12 حمافظة )الغربية واملنوفية 

ودمياط واملنيا وسوهاج وقنا وأسيوط والدقهلية والرشقية واإلسكندرية واألقرص وأسوان(. 

طبق وتعلم  ✦

✦

يف  املؤثرة  للعوامل  دراستك  من 

تركز  أسباب  السكان فرس  توزيع 

السكان بالوادي والدلتا.

تساؤل ذاتي

كيف يتم حساب الكثافة ؟
??

الحظ

هلا  وليس  مضللة  العامة   الكثافة 

الصافية  الكثافة  أما  حقيقية  قيمة 

بني  للعالقة  حقيقى  مؤرش  فهى 

السكان واملوارد .

!!

✦ ركن التفكير 

✦

فكر: ماذا نفعل لنحصل عىل مؤرش 

حقيقى للكثافة السكانية ؟
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4- حمافظات منخفضة الكثافة )من 500 - 1000 نسمة /كم2(:

وتتمثل يف كفر الشيخ والبحرية  

5- حمافظات منخفضة الكثافة جًدا و نادرة السكان )أقل من 500 

نسمة /كم2(:

وتضم حمافظات احلدود وهي حمافظات شاسعة املساحة وقليلة السكان،   

ويرتكز السكان يف الواحات أو مناطق التعدين أو املراكز العمرانية 

املتباعدة عىل السواحل.  

توزيع السكان بني الريف واحلضر :
خيتلف توزيع السكان وكثافتهم ما بني الريف واحلرض الحظ الشكل 	 

التايل : 

يبلغ عدد سكان املدن يف مرص تبعا لتقديرات عام 2012م نحو 35.7 

مليون نسمة أى 43 % من مجلة  عدد سكان مرص، بينام يبلغ عدد سكان 

الريف 47.3 مليون نسمة، أى نحو 57 % من مجلة عدد السكان.

شكل )47( الكثافة السكانية الصافية ملحافظات مرص عام 2010م








نسبة سكان الريف واحلرض 

يف مرص عام 2012م

مرص  يف  الصافية  الكثافة  كانت 

نسمة   400 نحو  1960م  عام 

من  أكرث  إىل  زادت  ثم  كم2  لكل 

الضعف يف تعداد 1976م لتصل إىل 

إىل  920 نسمةلكل كم2 يف  2006 و

1050 لكل كم2 يف عام 2012م.

أضف إلى معلوماتك ✿
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وترتفع الكثافة السكانية يف املدن عن الريف ، ويرجع ذلك إىل:  	 

1- توافر فرص العمل باملدن .

2- ارتفاع مستوى املعيشة .

3- تركز اخلدمات التعليمية والصحية واالجتامعية باملدن .

4-  تركز اإلدارة واحلكم واملنشآت الرتفيهية والثقافية باملدن وتوافر 

الوحدات السكنية للتملك باملدن .

عادات و تقاليد سكان الريف و احلرض:	 

يعد تنوع السكان ما بني ريف وحرض وبدو نعمة من الله، و بالرغم من 

أن  شعب مرص جتمعه عادات وتقاليد وثقافة واحدة إال أن تنوع السكان بني ريف و حرض و بدو ميثل مصدًرا 

لرثاء وتنوع الرتاث الثقاىف. 

واآلن تعال معنا يف جولة نتعرف عىل بعض العادات والطقوس واالحتفاالت بني سكان مرص .

عادات وتقاليد سكان الريف: 

والتقاليد  العادات  من  بالكثري  حيتفظون  الريف  سكان  زال  ما 

وممارسة الطقوس املتوارثة من األجداد وتتمثل أهم عادات سكان 

الريف فيام ييل:

التعاون فيام بينهم	 

اللجوء لكبري القرية حلل اخلالفات بني األفراد وتكون أحكامه 	 

هنائية وملزمة جلميع األطراف.

تفضيل إنجاب الذكور عن اإلناث.	 

الزواج املبكر وتفضيل زواج األقارب.	 

باملوالد 	  واالحتفال  املحاصيل  جلىن  املصاحبة  االحتفاالت  مثل  االحتفالية  الطقوس  من  العديد  ممارسة 

واالحتفال عند أداء مناسك احلج.

عادات وتقاليد سكان احلرض:

يقصد هبم سكان املدن وهم كمرصيني يشبهون كثرًيا بقية السكان يف الريف أو البدو خاصة وأن العدد 

األكرب منهم قادم من الريف وبعضهم ما زال حمتفظًا بعاداته الريفية وبعضهم اآلخر مل يعد حيتفظ بتلك 

العادات نظًرا حلياة املدينة ومشاكلها، ومن أهم عادات وتقاليد سكان املدن:

االحتفال باألعياد الدينية والقومية.	 

التنزه يف األندية واملتنزهات يف أوقات العطالت حيث يتم التعارف من خالهلا.	 

 التعاون بني سكان الريف

ابحث وتعلم  ✦

✦

تعاون مع زمالئك يف اختيار منط 

من أمناط سكان مرص )ريف - 

حرض - بدو( وابحث عن ثقافتهم  

وعاداهتم وتقاليدهم، ثم سجل ما 

لت إليه يف ورقة عمل بكتاب  توصَّ

األنشطة والتدريبات. 
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عادات وتقاليد سكان البدو: 

يقصد هبم سكان الصحراء، ومل يعد اجلزء األكرب من البدو 

ميارس حياة البداوة مبا تتميز به من تنقل وترحال للحصول عىل 

موارد املياه أو الكأل للرعى. وقد استقر عديد منهم يف مساكن 

بالقرى واملدن القريبة، ورغم ذلك ما زالوا حيتفظون بعاداهتم 

وتقاليدهم املوروثة، ومن هذه العادات ما ييل:

إكرام الضيف واستضافته. 	 

االلتزام الكامل بتعاليم القبيلة أو العشرية التي ينتسبون إليها. 	 

الزواج من نفس القبيلة أو العشرية. 	 

املجالس العرفية تقوم بدور املحاكم وأحكامها ملزمة جلميع األطراف. 	 

التكامل االجتامعي الكامل يف حالة األفراح واألحزان 	 

احتفاالت بدو الصحراء الغربية

مشروع الدرس
ارسم خريطة ملرص وأعد عليها توزيع السكان املناسب من وجهة نظرك، والذي حيل مشكلة سوء التوزيع،   

وسجل مربرات هذا التوزيع بورقة عمل بكتاب األنشطة و التدريبات. 

!!

استعد للدرس التالي:
واآلن بعد أن تعرفت عىل توزيع السكان عىل خريطة مرص والعوامل املؤثرة يف هذا التوزيع، هل تتوقع 

وجود مشكلة سكانية بسبب هذا التوزيع ؟

&تذكر ما تعلمت في الدرس

العوامل املؤثرة يف توزيع السكان

توزيع السكان

العوامل الطبيعية

املوارد  املائية - الرتبة 

اخلصبة -  املناخ - 

التضاريس.

العوامل البرشية

النشاط االقتصادي - 

طرق النقل  - الظروف 

السياسية والعسكرية.

الكثافة السكانية

الكثافة العامة - 

الكثافة الصافية.

توزيع السكان  بني 
حرض وريف

سكان احلرض - سكان 
الريف.



القضايا املتضمنة

المهارات الحياتية.	 

الزيادة السكانية، 	 

وعالقتها بالتنمية.

اإلدمان، وأسبابه، 	 

والوقاية منه. 

العمل التطوعي.	 

✽

القيم املتضمنة

تقدير قيمة الفرد. 	 

تقدير قيمة التعليم للفرد 	 

والمجتمع 

رفض عمالة األطفال. 	 

المشاركة في مشروعات 	 

محو األمية.

✽

املفاهيم املتضمنة

مشكلة سكانية - عشوائيات - 

أمية - فقر - بطالة.

✽

املهارات الفرعية ✽

قراءة وتحليل وتفسير 	 

الخرائط.

 جمع وتنظيم 	 

وعرض معلومات.  

 اتخاذ القرار.	 

اقتراح حلول للتغلب على 	 

بعض المشكالت. 

الدرس الثالث : املشكالت السكانية واالجتماعية وسيناريوهات املستقبل

أهداف الدرس:
في نهاية الدرس ينبغى أن يكون الطالب قادًرا على أن :

يفسر العالقة بين السكان والموارد و اإلنتاج.. 1

يستنتج أبعاد المشكلة السكانية في مصر.. 2

يحدد النتائج المترتبة على المشكلة السكانية.. 3

يقترح حلواًل للمشكالت السكانية في مصر.. 4

يستنتج العالقة بين المشكالت االجتماعية والزيادة السكانية. . 5

يفسر أسباب ظهور العشوائيات. . 6

يحدد أسباب انتشار البطالة .. 7

يقترح حلواًل للقضاء على بعض المشكالت مثل  )األمية – . 8

اإلدمان – البطالة(. 

يهتم بمتابعة البرامج التي تناقش القضية السكانية في مصر.. 9

يقدر خطورة المشكلة السكانية في مصر.. 10

يشارك بفاعلية في حل بعض المشكالت االجتماعية مثل . 11

األمية.

✽

129
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استعد..

لىك تستعد لدراسة املشكلة السكانية وما يرتبط هبا من مشكالت الحظ الرسوم التالية وخلص يف كتاب األنشطة 

والتدريبات أهم األفكار املتعلقة باملشكلة السكانية وناقشها مع معلمك:

إننا أمام مشكلة حقيقية ولدراستها دراسة علمية نطرح األسئلة 

التالية: 

ما أبعاد املشكلة السكانية ؟	 

ماالنتائج املرتتبة عىل املشكلة السكانية ؟	 

ما املشكالت االجتامعية املرتبطة باملشكلة السكانية؟	 

ما أهم سيناريوهات حل هذه املشكلة؟ 	 

تعال نحاول معا البحث عن إجابات هلذه األسئلة:

فعال عزيزي الطالب، تعاين مرص من مشكلة سكانية نشأت كنتيجة 

طبيعية للتزايد السكاين الكبري تبعًا الرتفاع معدل املواليد وانخفاض معدل الوفيات، وهذا التزايد السكاين 

الرسيع يفوق كل معدالت التنمية االقتصادية واالجتامعية، وهو هبذا هيدد خطط التنمية املستقبلية.

قيمة أتعلمها:

أرسة صغرية تساوى حياة أفضل.

z

نصائح تربوية:

غاية احلياة اإلنسانية خدمة 

اآلخرين والتعاطف معهم 

والرغبة يف مساعدهتم.

z

الحظ الرسم  التايل،  ثم ناقش مع معلمك:

املشكالت الناجتة عن املشكلة 	 

السكانية. 

هل ميكن إضافة مشكالت أخرى هلذا 	 

الرسم؟ 

أزمة اإلسكانأزمة اقتصاديةبطالة
العشوائيات

أزمة املواصالت
األمية

اإلدمان

الزيادة السكانية

J دعوة للمرح والتفكير 
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أبعاد املشكلة السكانية:
يتضح مما سبق أن املشكلة السكانية  هلا عدة أبعاد رئيسية وهي : 

البعد األول : 
أن 	  أى  املتاحة،  واخلدمات  واملوارد  السكان  عدد  بني  التوازن  عدم 

وبصورة  السكانية  الزيادة  معدالت  مع  تتامىش  ال  التنمية  معدالت 

معدالت  انخفاض  مع  السكان  عدد  زيادة  من  مرص  تعاين  أخرى 

املوارد  لتنمية  املحلية  االستثامرات  كفاية  وعدم  االقتصادى  النمو 

االقتصادية وزيادة اإلنتاج ملواجهة األعداد املتزايدة من السكان. 

ذاهتا 	  حد  يف  السكانية كمشكلة  الزيادة  إىل  ننظر  ال  أننا  ذلك  معىن 

فهناك كثري  واملوارد،  السكان  بني  التوازن  ضوء  يف  إليها  ننظر  إمنا  و

من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية، ولكنها ال تعاين من مشكلة 

سكانية؛ ألهنا حققت توازًنا بني السكان واملوارد.

البعد الثاني : 
يتمثل سوء توزيع السكان، حيث يرتكز نحو 98.2 % من السكان  يف مساحة حمدود من مساحة مرص التزيد عن 

5 % من مساحتها والباقي غري مستغل؛  مما أدى إىل تزايد العبء والضغط عىل اخلدمات يف املدن وظهرت مشكالت 

جديدة تشمل تدهور املرافق وتلوث البيئة وزحف املباىن عىل األرايض الزراعية املحدودة وانتشار العشوائيات .

البعد الثالث :
التوزيع العمرى هلؤالء السكان، حيث إن نسبة كبرية من سكان مرص 

حتت سّن الـ15 عاًما )حواىل 35 % من عدد السكان( وهي فئة غري منتجة 

وحتتاج إىل العديد من اخلدمات مما يؤدي إىل زيادة اإلعالة، ومتثل ضغطا 

عىل احلكومة؛ ألن األطفال أكرث احتياجا للخدمات من الشباب وكبار 

السن؛ ألهنم فئة غري منتجة.

البعد الرابع:
 انخفاض يف مستوى اخلصائص السكانية، سواء االقتصادية أو 

التعليمية، ويتمثل ذلك يف ارتفاع  نسبة األمية وارتفاع معدالت البطالة 

والفقر بصورة كبرية. 

فكر واستنتج  ✦

✦

العالقة بني عدد السكان واملوارد. 

دعوة للمناقشة: ✦

✦

يف ضوء ما سبق :

هل املشكلة السكانية تتمثل يف 	 

أن زيادة عدد السكان ال يقابلها 

زيادة يف املوارد، أم سوء توزيع 

السكان، أم االثنني معا؟ 

ناقش زمالءك ومعلمك مدعاًم 	 

رأيك باألدلة. 

رأى للمناقشة ✦

✦

يرى  البعض أنه لىك حيدث توازن 

بني السكان واملوارد االقتصادية 

البد أن يكون معدل النمو 

االقتصادى أكرب من معدل النمو 

السكاين ثالث مرات .  ناقش 

معلمك يف هذا الرأي.
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املشكالت 

االجتامعية  

ازدحام 

املدن  وظهور 

العشوائيات

االدمان وتعاطي 

املخدرات

البطالة 

األمية

الفقر

يرتتب عىل املشكلة السكانية: 

1- نقص الغذاء:

االستهالكية  الطلب عىل السلع  زياده  إىل  السكانية  الزيادة  تؤدى  حيث 

احليوانية بحاجات  والرثوة  الغذائية  املحاصيل  تفي  وال  الغذائية  خاصة 

السكان، لذلك جلأت الدولة إىل استرياد املحاصيل الغذائية، حيث أصبحت 

أكرث من 90 %من زيوت  تستورد  فهى  للغذاء،  املستوردة  الدول  من  مرص 

الطعام وتعد مرص من أكرب دول العامل استرياًدا للقمح، كام تستورد كميات 

ملرص  التجاري  امليزان  اختالل  إىل  أدى  مما  واألسامك   اللحوم  من  كبرية 

وزيادة ديوهنا مما يشكل عبًئا ثقيال عىل النمو االقتصادي.

2- نقص نصيب الفرد يف املياه العذبة:

ا، وهو أقل من حد    يبلغ نصيب الفرد من املياه نحو 750 مرًتا مكعًبا سنويًّ

الفقر املايئ مما يؤثر عىل كثري من األنشطة االقتصادية، أمهها الزراعة 

واستصالح األرايض.

3- عجز يف اخلدمات:

من نتائج املشكلة السكانية عدم قدرة الدولة عىل توفري اخلدمات    

مثل التعليم   واخلدمات الصحية واملرافق .

املشكالت االجتماعية :
يرتتب عىل املشكلة السكانية العديد من املشكالت االجتامعية التي  

ترتبط بعضها ببعض الحظ الشكل التايل لتتعرفها:      

نصائح تربوية:

أمجل ما يف احلياة أن تبىن جرًسا 

من األمل فوق بحر من اليأس.

z

دعوة للمشاركة 

شارك يف دعم وتعزيز األنشطة

املتعلقة بالتثقيف السكاين بأبعاد

القضايا السكانية وتنمية

اإلحساس باملشاكل السكانية التي

تواجه املجتمع.

االزدحام لرشاء اخلبز

حد الفقر املاىئ سنويًّا يصل إىل 

1000 مرت مكعب.

أضف إلى معلوماتك ✿
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ازدحام املدن  وظهور العشوائيات: 

السكان 	  هبا من هجرة  يرتبط  وما  السكانية يف مرص  الزيادة  تؤدى 

الشديد  وازدحامها  املدن  حجم  تضخم  إىل  املدن  إىل  الريف  من 

عىل  الضغط  وزيادة  البيئى   والتلوث  اإلنتاج  تعطيل  إىل  يؤدي  مما 

العامة والبنية األساسية  مما يؤدي إىل األرضار  اخلدمات و املرافق 

عمرانية  جتمعات  هي  و  العشوائيات  انتشار  وتدهورها،كذلك  هبا 

اخلدمات  إىل  الكربى وحوهلا غري خمططة عمرانيا وتفتقر  املدن  يف 

السكن  ورشوط  والطرق  الصحي  والرصف  النقية  واملياه  الصحية 

الصحي.

واجتامعية 	  اقتصادية  انعكاسات  هلا  مشكلة  العشوائيات  ومتثل 

وأمنية هتدد أمن واستقرار املجتمع.

الفقر 

تعاين نسبة كبرية من املرصيني من انخفاض مستوى املعيشة مما جعل نحو 40 %من عدد السكان دون مستوى 

احلد األدىن للمعيشة  مما يعين زيادة معدالت الفقر، وقد أشار اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن هناك 

ارتفاعا يف معدالت الفقر يف مرص، حيث وصلت تلك النسبة إىل  25.2% عام 2011/2010م، مقابل نحو %21.6 

من إمجايل السكان عام 2009/2008م، وقد تم حساب قيمة خط الفقر  للفرد بحصوله عىل مبلغ 3076 جنيًها 

سنوًيا، مبا يعادل 256 جنيها شهريًا.

ويالحظ أن أغلب الفقراء يف املناطق الريفية من املزارعني ذوي امللكية الصغرية  ومستويات التعليم املتدنية 

وأغلب الفقراء يف املناطق احلرضية من العاملة غري املاهرة، و يساهم انتشار الفقر يف انتشار  العنف و ارتفاع 

معدالت اجلرمية بكافة أشكاهلا.

مشكلة األمية: 

يف 	  األمية   نسبة  تبلغ  حيث  واألمية،  اجلهل  انتشار  من  مرص  تعاين 

الفئات أكرث من 10 سنوات 30.1 % وتزداد نسبة األمية  بني اإلناث 

عن الذكور حيث بلغت نحو 36 % كام تزداد نسبة األمية بني سكان  

تطبيقات تكنولوجية

تستخدم نظم املعلومات اجلغرافية يف حتديد مناطق العشوائيات وحتديد أفضل الطرق التي ميكن من 

خالهلا تنمية هذه املناطق

تساؤل ذاتي

لعلك تسأل: ما أسباب انتشار 

األمية يف مرص ؟

??

إحدى املناطق العشوائية بالقاهرة

االزدحام املروري بالقاهرة
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الريف لتصل إىل 37.5 % وتقل إىل 20.7 % يف املدن وذلك بسبب سيادة حرفة الزراعة وغريها من احلرف التي 

الحتتاج تعليام خاصة مع انخفاض مستوى املعيشة وقلة اخلدمات التعليمية  وجلوء عدد كبري من األطفال للعمل 

يف احلقول.

يرجع انتشار األمية  إىل عدة أسباب. انظر إىل الشكل التايل وتعرفها: 	 

وسائل مواجهة مشكلة األمية :  

يتطلب القضاء عىل األمية  التوسع يف برامج حمو األمية وتكليف اخلرجيني 

بالوظائف،كام  االلتحاق  قبل  تطوعي  بشكل  املجال  هذا  يف  بالعمل 

يتطلب تطوير العملية التعليمية  والتوسع يف إنشاء املدارس .

البطالة 

هي ظاهرة عاملية ذات آثار اقتصادية واجتامعية وتعمل الدول املتقدمة والنامية عىل مواجهتها وحتدث يف الدول 

النامية بسبب قصور النمو االقتصادى عن مالحقة النمو السكاين ونتيجة لعجز املدخرات املحلية عن متويل 

االستثامرات الالزمة لتوفري فرص العمل.

قيمة أتعلمها:

تعليم املرأة رضورة اقتصادية 

واجتامعية.

z

قيمة أتعلمها:

إذا كانت مرص هتدف إىل التقدم 

والنمو فلن يتحقق ذلك إال 

بالقضاء عىل األمية ونرش العلم 

والثقافة.

z:اهليئة العامة لتعليم الكبار

األمية  ملحو  العامة  اهليئة  أنشئت 

وتتوىل  1992م  عام  الكبار  وتعليم 

التخطيطيــة  املسئـوليـات  اهليئــة 

يتطلبها  التي  والتعليمية  والتنفيذية 

العمل ملحو األمية وتعليم الكبار.

دعوة للمشاركة املجتمعية 

ختيل عزيزي الطالب لو أن كل فرد متعلم يف عائلة ما ، قام مبحو أمية ثالثة من األميني يف العائلة. 

أسباب انتشار األمية 

انخفاض 

كفاءة العملية 

التعليمية

الفقر وانخفاض 

مستوى املعيشة 

سوء توزيع 

اخلدمات

التعليمية 

ارتفاع تكلفة  

التعليم 

استخدام األطفال 

كأيٍد عاملة 
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للتعرف عىل تفاصيل أكرث عن معدالت البطالة قم بزيارة املوقع الرسمى للجهاز املركزى للتعبئة العامة 

www.capmas.gov.eg واإلحصاء

تساؤل ذاتي

لعلك تسأل عن أن أسباب 

مشكلة البطالة؟ 

??

كلة البطالة
ب  مش

اسبا

ارتفاع معدالت النمو السكاين

التوسع الكمي يف عدد امللتحقني  يف التعليم غري املنظم.

عزوف عدد كبري من الشباب عن العمل احلر والرغبة 
يف العمل احلكومي.

عودة أعداد كبرية من املهاجرين للعمل باخلارج 
خاصة من ليبيا نتيجة األحداث األخرية.

نقص اخلربات واملهارات التي يتطلبها سوق العمل  
مما يضطر أصحاب االستثامرات واملرشوعات 

اخلاصة إىل استرياد عاملة من اخلارج. 

يبلغ عدد العاطلني يف مرص نحو 3.2 ماليني  وبلغ معدل البطالة عام 2012 م) 12.5 %( من قوة العمل  ويزداد 

معدل البطالة بني اإلناث ليصل إىل 24 % من قوة العمل وتقل بني الذكور) 9.1 % ( من قوة العمل ويرتفع معدل 

البطالة يف احلرض أكرث من الريف. 

الحظ الشكل التايل لتعرف أسباب البطالة:

 

ضوء  يف  واحلرىف  املهىن  التعليم  عىل  الرتكيز  من  البد  املشكلة   هذه  وحلل 

متطلبات سوق العمل و توجيه االستثامر نحو املرشوعات التي تستوعب 

أكرب عدد من العاطلني وحتفيز مؤسسات املجتمع املدىن يف دعم املرشوعات 

الصغرية.

شاركنا الرأي :

ما رأيك يف شاب يبحث عن عمل حر أو يشارك أصدقاءه يف مرشوع 

صغري،  بدال من أن ينتظر وظيفة حكومية  ) ناقش مع معلمك (.

100 ×

يقصد بالبطالة عدد املتعطلني 

القادرين عىل العمل وال 

يستفاد منهم يف إنتاج السلع أو 

اخلدمات، ويتم حساب معدل 

البطالة من خالل املعادلة التالية: 

عدد األشخاص املتعطلني 

عدد القوة العاملة

مفاهيم أتعلمها ✿

البطالة املقنعة  تعىن زيادة عدد 

العاملني عام يتطلبه حاجة 

العمل من أيٍد عاملة، يظهر ذلك 

يف الوظائف احلكومية خاصة 

اخلدمية منها.

أضف إلى معلوماتك ✿
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اإلدمان وتعاطي املخدرات:  

كبرية  زيادة  زادت   وقد  والفقر،  بالبطالة  مرتبطة  املشكلة  هذه   

جلبها  وطرق  املخدرات  أنواع  تعدد  بسبب  األخرية  السنوات  يف 

أن  الدراسات  بالداخل، وتدل  أو تصنيعها  أو زراعتها  اخلارج   من 

معظم املتعاطني واملتاجرين باملخدرات من األميني، كام أن معظم 

املتعاطني من الشباب، ويرتبط باإلدمان العديد من اجلرائم مما ميثل 

مشكة حقيقية البد من مواجهتها وذلك من خالل:

نرش الوعي بني الشباب عن األرضار الصحية واالجتامعية   	 

لتعاطي املخدرات،  وذلك من خالل وسائل اإلعالم املتنوعة.   

التنمية االقتصادية وتوفري فرص عمل للشباب  للحد من مشكلة  	 

البطالة.   

تفعيل قوانني جتريم جلب املخدرات واإلجتار هبا وتعاطيها. 	 

تشديد الرقابة عىل املوانئ بشكل مستمر. 	 

حماربة األمية واجلهل وكذلك االعتقادات اخلاطئة عن  املخدرات. 	 

سيناريوهات مقترحة حلل املشكلة السكانية:
األرسة،   والتنمية  مها :  تنظيم  اجتاهني  يف  السري  من  البد  واالجتامعية  االقتصادية  بآثارها  املشكلة  عىل  للتغلب 

االقتصادية .  وأن تركز السياسة الشاملة عىل مواجهة األبعاد األربعة املتعلقة باملشكلة السكانية. وميكن اقرتاح 

السيناريوهات التالية حلل املشكلة: 

أوال :التوسع يف جماالت التنمية اإلقليمية ملناطق بعيدة عن الرتكز واالزدحام السكاين، مثل الواحات وشبه جزيرة 
سيناء والساحل الشاميل وساحل البحر األمحر ووضع برامج تنموية لتلك املناطق هبدف: 

1- إعادة توزيع السكان وتعمري تلك املناطق. 

2- توفري فرص العمل والتقليل من حجم البطالة. 

3- إضافة موارد اقتصادية جديدة  لزيادة الدخل وحتسني مستوى املعيشة. 

طالب  لدى  اخلاطئة  املفاهيم  من 

املخدرات   أن  الثانوية  املرحلة 

الرتكيز  عىل  تساعد  املنبهات  و 

غري  مفهوم  هذا  ولكن  والتحصيل، 

تزيد  أهنا  من  بالرغم  ألهنا  صحيح؛ 

إال  السهر  عىل  الشخص  قدرة  من 

العصبي  اجلهاز  تدمر  ما  رسعان  أهنا 

بشكل  الرتكيز  عىل  القدرة  وتفقده 

طبيعي.

معتقدات خطأ ✘

✦ ابحث وخلص 

✦

ادخل عىل املوقع التايل لصندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي 

http://www.drugcontrol.org.eg/  واقرأ الكتيب اإلرشادي للشباب للرد عىل الشائعات واملفاهيم اخلاطئة 

حول املخدرات،  ثم سجل يف ورقة عمل بكتاب األنشطة والتدريبات أهم املفاهيم اخلطأ عن اإلدمان. 

فكر وناقش  ✦

✦

ناقش مع زمالئك ومعلمك العالقة 

بني الفقر والبطالة واإلدمان. 
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ثانيا: البحث عن مصادر جديدة للمياه وحتسني وسائل الرى وحتديثها، والتوسع يف استصالح األرايض للزراعة 
لسد الفجوة الغذائية  بزيادة اإلنتاج الزراعي وتقليل االعتامد عىل االسترياد. 

ثالثا : تطوير التعليم خاصة الفين لتوفريالكفاءات الالزمة لتطوير الصناعة.

الستيعاب  اجلديدة  املدن  إنشاء  يف  التوسع   : رابعا 
لتحقيق  توزيعهم  إعادة  و السكان  من  أعداد كبرية 

التوازن يف التوزيع وتوفري اخلدمات هبا.

يف  البرشية  للتنمية  فعالة  برامج  اتباع   : خامسا 
عىل  املبارش  ملردودها  والصحة  والتعليم  األمية  حمو 

السكان . 

اخلارجية  الدول  مع  العالقات  حتسني   : سادسا 
خاصة العربية والتي تضم املاليني من العاملني املرصيني ورضورة التواصل معهم باعتبارهم مصدًرا رئيسيا للدخل 

القومى يف مرص مبا يرسلونه من أموال لذوهيم. 

مدرسة فنية متميزة 

دعوة للمشاركة 

) هذه الدعوة موجودة عىل املوقع الرسمى للمجلس القومى للسكان(.

 .http://www.npc.gov  ادخل عىل املوقع وشارك بأفكارك

"صديقى متصفح شبكة اإلنرتنت أهاًل وسهاًل بك يف املوقع الرسمى للمجلس القومي للسكان.  إذا كنت

مهتام بالقضية السكانية يف مرص ولديك فكرة أو مرشوع  جيول بخاطرك ترى أنه سيساهم يف احلد من

الزيادة السكانية والبطالة، فال ترتدد يف كتابته، واعلم أن كل ما تكتبه سوف يعرض ويناقش من قبل خرباء

إذا القت الفكرة أو املرشوع القبول ستتم دعوتك للمجلس وسيناقشك فيها ومتخصصني يف علم السكان، و

املسئولون وسيكون لك دور يف إدارهتا أو تنفيذها يف حالة املوافقة النهائية عليها".
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مشروع الدرس

ارتبط باملشكلة السكانية عدد من املشكالت االجتامعية املتعددة منها )الفقر - البطالة - اإلدمان - 

العشوائيات  - األمية( . اخرت مشكلة من هذه املشكالت و تعاون مع زمالئك يف مرشوع بحثي حول هذه 

املشكلة و طبق عليه مهارات البحث اجلغرايف وفق اخلطوات التالية:

أ- حدد املشكلة.

ب-  امجع معلومات عن املشكلة.

جـ- خلص و صنف املعلومات.

د- ضع فروًضا حلل املشكلة.

هـ- اخرت أنسب الفروض  يف ضوء املعلومات املتاحة.

ثم  اكتب ملخًصا للمشكلة يف ورقة عمل بكتاب األنشطة والتدريبات.

!!

&تذكر ما تعلمت في الدرس

أبعاد املشكلة السكانية 

ازدحام املدن  

وظهور 

العشوائيات 

اإلدماناألمية 

البطالة الفقر

املشكالت االجتامعية

املشكلة السكانية

عدم التوازن بني 

عدد السكان واملوارد 

واخلدمات املتاحة

سوء توزيع 

السكان 

ارتفاع نسبة

 صغار السن

انخفاض 

يف مستوى 

اخلصائص 

السكانية
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أضف إلى قاموسك اجلغرافي

أضف إلى قاموسك اجلغرافي&
معناهاملفهوم

تعداد سكاين 
عمليات مجع وحرص شامل للمعلومات املرتبطة بالسكان من حيث عددهم  وتوزيعهم واألوضاع 

االقتصادية واالجتامعية  هلم يف منطقة معينة ويف فرتة زمنية حمددة .

إحصاءات حيوية 
مصدر للبيانات السكانية يف مرص  وتتمثل أساسا يف تسجيالت املواليد والوفيات  وحاالت الزواج  

والطالق وغريها. 

زيادة عدد السكان نتيجة ارتفاع معدالت املواليد وانخفاض معدالت الوفيات. زيادة طبيعية 

عدد املواليد األحياء يف العام مقسوما عىل عدد السكان يف منتصف العام   × 1000.معدل املواليد

عدد الوفيات أقل من سنة مقسوما عىل عدد السكان يف منتصف العام   × 1000.معدل الوفيات 

معدل املواليد – معدل الوفيات لنفس العام.معدالت الزيادة الطبيعية

ويقصد هبا الزيادة يف أعداد السكان نتيجة اهلجرة .زيادة غري طبيعية

هجرة داخلية  
انتقال السكان من منطقة ألخرى داخل حدود الدولة  هبدف العمل أو اإلقامة أو التعليم .....مثل 

انتقال السكان من حمافظة إىل أخرى داخل مرص أو هجرة السكان من الريف إىل املدن. 

هجرة خارجية 
انتقال السكان من دولة إىل أخرى هبدف العمل أو اإلقامة أو التعليم .....مثل هجرة املرصيني إىل 

الدول العربية.

تقسيم السكان حسب النوع و الفئة العمرية أو حسب األنشطة االقتصادية أو املستوى التعليمي. تركيب سكاين  

أحد األشكال البيانية لتمثيل السكان من حيث أعدادهم والرتكيب النوعي.هرم سكاين

عدد السكان بالنسبة للمساحة الكلية.كثافة عامة

عدد السكان بالنسبة للمساحة املأهولة بالسكان. كثافة صافية 

مناطق عشوائية
جتمعات عمرانية يف املدن الكربى وحوهلا غري خمططة عمرانيا وتفتقر إىل اخلدمات الصحية واملياه 

النقية والرصف الصحي والطرق ورشوط السكن الصحي.

عدد املتعطلني والقادرين عىل العمل  وال يستفاد منهم يف إنتاج السلع أو اخلدمات.بطالة



مقدمة
عزيزي الطالب / عزيزىت الطالبة: 

وغنية  وغريها  والصناعية  واملعدنية  الزراعية  الطبيعية  مبواردها  غنية  دولة  مرص 

مبوقعها املهم ومبواردها البرشية والتارخيية التي تنفرد هبا بني دول العامل.

وسوف نتناول يف هذه الوحدة دراسة تفصيلية لألنشطة االقتصادية يف مرص متمثلة 

يف الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة والسياحة والنقل واملواصالت، من حيث 

مقومات كل نشاط وأمهيته، واملشكالت التي تواجهه، واجلهود التي تبذهلا الدولة 

للنهوض به وتنميته.. كام تتناول الوحدة أيًضا الوضع االقتصادي ملرص ومايواجهه 

إجراءات النهوض به. من حتديات و

دروس الوحدة

النشاط   الدرس األول :  

الزراعي يف    

مرص  

الدرس الرابع : السياحة يف مرص

الدرس اخلامس: النقل 
واملواصالت يف مرص

النشاط التعديىن الدرس الثاىن :  

  واستخراج البرتول

  والغاز الطبيعى

الصناعة الدرس الثالث :  
  والتجارة

يف مرص  

الوحدة اخلامسة

األنشطة االقتصادية في مصر
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القضايا املتضمنة
حسن استخدام الموارد 	 

وتنميتها.
ترشيد المستهلك.	 
احترام العمل وجودة 	 

اإلنتاج.
التربية من أجل المواطنة.	 
تنمية الوعى السياحي.	 

✽

املهارات ✽
 التفكير العليا.	 
 استخدام الخرائط. 	 
 استخدام الرسوم البيانية 	 

والجداول اإلحصائية.
 البحث الجغرافي.	 

مفاهيم جديدة
تعدين - ترع - قناطر - تجارة 

خارجية وداخلية - سياحة 
بيئية - سياحة عالجية - نقل 

بري - نقل مائي.

✽

القيم املتضمنة
االلتزام بآداب التعامل مع 	 

السياح.
ترشيد استهالك الموارد.	 
تقدير أهمية التراث 	 

الثقافي .
الحفاظ على الممتلكات 	 

العامة للدولة.
تكوين اتجاه إيجابى 	 

تجاه كل ما ينتج في 
مصر.

االكتفاء الذاتي.	 
تقدير قيمة الوطن.	 

✽

مخرجات التعلم:

من المتوقع بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يكون

الطالب قادًرا على أن:

يبين التوزيع الجغرافي لألنشطة االقتصادية في . 1

مصر

يدرك عالقة األنشطة االقتصادية بالموارد المتاحة.. 2

يستنتج أهمية كل نشاط من األنشطة االقتصادية . 3

ودوره في التنمية االقتصادية.

يوضح أهم المشكالت االقتصادية التي تعاني منها . 4

مصر.

يشرح العالقة بين الموارد الطبيعية وممارسة األنشطة . 5

االقتصادية.

يحدد المشكالت البيئية التي تتعرض لها مصر وطرق  . 6

مواجهتها.

يتبع تطور استخدام بعض الموارد الطبيعية في مواقع  . 7

محددة في مصر.

يقترح قرارات مناسبة لحل بعض مشكالت األنشطة  . 8

البشرية المعاصرة في البيئة

يقيم بعض المشروعات االقتصادية بمصر ودورها في  . 9

التنمية االقتصادية.

يتمكن من قراءة األشكال البيانية بأنواعها.. 10

يفسر العالقة بين السكان واإلنتاج.. 11

ينظم المعلومات في جداول ورسوم بيانية  . 12

وخرائط.  

 يتنبأ بنتائج محتملة لقضية جغرافية معاصرة.. 13

✽

األنشطة االقتصادية في مصر
الوحدة اخلامسة



القضايا املتضمنة

حسن استخدام الموارد 	 

وتنميتها. 

ترشيد المستهلك.	 

احترام العمل.	 

الوعي الضريبي.	 

✽

القيم املتضمنة

االكتفاء الذاتي.	 

ترشيد استهالك الموارد.	 

✽

املفاهيم املتضمنة

ترع - قناطر.

✽

املهارات الفرعية ✽

 استنتاج ومقارنة وتفسير 	 

الظواهر الجغرافية.

 تحليل الظواهر الجغرافية.	 

 قراءة وتحليل الخرائط.	 

 قراءة وتحليل الرسوم البيانية 	 

والجداول. 

الدرس األول: النشاط الزراعي في مصر

أهداف الدرس:
من المتوقع بعد االنتهاء من دراسة هذا الموضوع أن يكون

الطالب قادًرا على أن:

يعطي تعريًفا صحيًحا للمفاهيم التالية )تُّرع - قناطر(.. 1

يصنف األنشطة االقتصادية في مصر.. 2

يستنتج أسباب انخفاض عائدات الزراعة كنشاط اقتصادي.. 3

يحدد العوامل المؤثرة في الزراعة في مصر.. 4

يفسر أسباب تركز مصانع السكر بالقرب من المزارع.. 5

يستنتج أسباب تناقص المساحة المزروعة بالقطن في مصر.. 6

 يقترح حلواًل لمواجهة مشكالت الزراعة في مصر.. 7

يقيم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالزراعة وتنميتها.. 8

يوضح العالقة بين الثروة الحيوانية والزراعة كنشاط . 9

اقتصادي.

يحلل الرسوم البيانية والجداول اإلحصائية والخرائط . 10

المرتبطة بالزراعة.

يعدد موارد المياه التي تعتمد عليها الزراعة في مصر.. 11

يوضح العالقة بين بعض عناصر المناخ واإلنتاج الزراعي.. 12

يميز بين مصادر الري في مصر.. 13

يعدد أهم المحاصيل الزراعية في مصر.. 14

يحدد أهم المشكالت التي تواجه التنمية الزراعية في مصر.. 15

يوزع على خريطة مصر أهم المحاصيل الزراعية.. 16

✽

142
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عزيزي الطالب..

يعتمد االقتصاد املرصي عىل العديد من املوارد الطبيعية والبرشية 	 

وطرق استخدامها من خالل األنشطة االقتصادية يف املجاالت 

املختلفة.

تتعدد جماالت األنشطة االقتصادية يف مرص، الحظ الشكل التايل 	 

لتتعرف عليها:

      

واآلن هيا بنا يف جولة نتعرف من خالهلا عىل هذه املجاالت: 

الزراعة والثروة احليوانية والسمكية: 
-الزراعة: أولاً

تعد الزراعة من أهم األنشطة التي ميارسها عدد كبري من سكان مرص، حيث تزيد نسبتهم عيل 29٪ من إمجايل 	 

العاملني يف مرص والبالغ عددهم ما يزيد عىل 23.2 مليونًا.

لعام  	  اإلمجايل  املحيل  الناتج  مجلة  من   ٪13.5 بنحو  الزراعة  تساهم 

2011 م.

تتنوع العوامل املؤثرة يف الزراعة مبرص، الحظ الشكل التايل لتتعرف 	 

عليها:

جماالت األنشطة االقتصادية

الزراعة والرثوة 
احليوانية والسمكية

النقل واالتصاالتالسياحةالصناعة والتجارةالتعدين

فكر واستنتج: ✦

✦

استنتج أسباب انخفاض عائدات 

الزراعة كنشاط اقتصادي.

تساؤل ذاتي

لعلك تسأل عزيزي الطالب:

ما جماالت األنشطة االقتصادية يف 

مرص؟

??

تساؤل ذاتي

ما العوامل املؤثرة يف الزراعة يف 

مرص؟

??

العوامل املؤثرة يف الزراعة يف مرص

العوامل البرشية

السياسات احلكوميةالعاملة الزراعية  نظام الرصفنظام الري

العوامل الطبيعية 

املناخموارد املياهالرتبة
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أ - العوامل الطبيعية:

1- الرتبة:

تتنوع الرتبة يف األرايض املرصية ما بني:

 تربة طينية: توجد يف دلتا هنر النيل وواديه ومنخفض الفيوم، وتتميز 

بتجانسها، حيث يتكون معظمها من الطمي النييل.

تربة رملية: تنترش يف بطون األودية الصحراوية ويف الواحات وشامل 

سيناء والساحل الشاميل، وهى تربة خفيفة تترسب فيها املياه برسعة 

وتفتقر للامدة العضوية، ويؤثر ذلك بدوره عىل تنوع املحاصيل الزراعية.

2- موارد املياه:

تعد املياه من أهم العوامل الطبيعية املؤثرة يف النشاط الزراعي، وتتحدد 

موارد املياه يف مرص يف ثالثة مصادر.

 

3- املناخ:

يؤثر املناخ يف الزراعة، وذلك من خالل عنارصه املختلفة، خاصة احلرارة واملطر والرياح.

درجة احلرارة: 	 

عىل الرغم من التشابه بشكل عام يف حرارة مرص وتوزيعها الفصىل، إال أنه ميكننا أن منيز بني:

- املناطق احلارة يف اجلنوب: حيث جتود هبا حماصيل املناطق احلارة مثل قصب السكر والذرة واألرز.

- املناطق املعتدلة يف الشامل: حيث جتود حماصيل املناطق معتدلة املناخ مثل بنجر السكر والشعري.

موارد املياه

األمطار

يعتمد عليها يف نطاق الساحل 

املتوسطى يف سيناء و الصحراء 

الغربية، سواء بطريقة مبارشة 

أو من خالل حفر آبار ضحلة 

للحصول عىل مياه املطر 

املترسبة من السطح.

املياه اجلوفية

تعد املصدر الثاين الذي تعتمد 

عليه الزراعة يف مرص، حيث 

تقدر كمياهتا  بنحو 400 مليار 

مرت مكعب.

مياه هنر النيل

تعتمد عليه الزراعة بنسبة 

99٪ تقريًبا، خاصة بعد حتول 

نظام الري من نظام الري 

احلويض إىل نظام الري الدائم.

قيمة أتعلمها:

ما جتمعه الدول من رضائب يعود 

إىل املجتمع يف صورة خدمات 

فاحرص عىل االلتزام مبا تقرره 

الدولة.

z

تأكد من أفكارك ✦

✦

ما العوامل الطبيعية املؤثرة يف

الزراعة يف مرص ؟ 
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املطر:	 

يلعب املطر دورا مهاًم يف الزراعة وخاصة يف شامل سيناء وبالساحل الشاميل؛ حيث ترتبط هذه الزراعة   

بكمية األمطار الساقطة وموعد سقوطها وجتود زراعة الزيتون والتني.

الرياح :	 

  تؤثر الرياح عىل املحاصيل الزراعية، خاصة عندما هتب رياح حارة فإهنا ترض باملحاصيل احلقلية مبا حتمله 

من أتربة ورمال، وتؤدى إىل سقوط الرباعم واألزهار.

ب- العوامل البرشية:

تتمثل هذه العوامل  فيام ييل:

1- نظام الري:

حتول نظام الري احلويض يف بداية القرن 19 إىل ري دائم، حيث اهتم حممد عىل بزراعة املحاصيل الصيفية، 

واقيمت عديد من مرشوعات الري لتنظيم مياه الري وتتمثل ىف:

الحظ شكل )57(، وحدد منه أسامء بعض القناطر والرتع يف مرص.

الدرس األول: النشاط الزراعي في مصر

مرشوعات الري يف مرص

الرتع

قنوات مائية اصطناعية 

تشق لتوصيل مياه النهر إىل 

اإلرايض الزراعية. ومن 

أمثلتها ترعة اإلبراهيمية يف 

وادي النيل واإلسامعيلية يف 

رشق الدلتا والنوبارية يف 

غرب الدلتا.

القناطر

حواجز مائية هلا بوابات 

تنشأ يف جمرى النهر وتعمل 

عىل رفع منسوب املياه أمامها 

لتصب يف الرتع املتفرعة 

أمامها الحظ اخلريطة التالية 

وتعرف بعضها.

خزان أسوان والسد العاىل

أنشئ خزان أسوان عام 

1902م، ويبلغ ارتفاعه 121 

مرًتا.

أما السد العاىل فأنشئ عام 

1967م، وتم تشغيله عام 

1970م، ويقع إىل اجلنوب من 

خزان أسوان بنحو 6.5كم. 

بارتفاع 111 مرًتا وخيزن 

املياه ختزيًنا دامئًا يف بحرية 

السد. 

الوحدة اخلامسة

اقرأ وتعلم:
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2- نظام الرصف:

تزايدت  وقد  1933م،  عام  الزراعي  الرصف  بتحسني  االهتامم  بدأ 

أعداد املصارف وأطواهلا، وكذلك أعداد حمطات الرصف. وخاصة يف 

الدلتا. و من أهم املصارف:بحر البقر يف رشق الدلتا.ومرصف زفتى يف 

وسط الدلتا ومرصف إيتاي البارود يف غرب الدلتا.

✦ ركن التفكير 

✦

ناقش ......فكر........استنتج:

استنتج أسباب تناقص نسبة 

العاملني يف الزراعة؟

    أقوال مأثورة:

عن عيل بن أىب طالب رىض الله عنه 

قال: »ثالث تورث ثالثًا: النشاط 

يورث الغىن، والكسل يورث الفقر، 

والرشاهة تورث املرض«.

z

شكل )48( الرتع الرئيسية و السدود و بعض القناطر يف مرص

يوجد يف مرص ثالث دورات زراعية

هي العروة الشتوية والعروة

الصيفية والعروة النيلية، وهيدف

ذلك إىل تكثيف اإلنتاج الزراعي.

أضف إلى معلوماتك ✿

 نتيجة اتباع مرص نظام الري الدائم، 

يترسب جزء من املياه إىل باطن

األرض، ويرتفع منسوب هذه املياه

مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة األمالح يف

الرتبة ويسبب أرضاًرا باملزروعات

وحلل هذه املشكلة يتم إنشاء

املصارف لرصف املياه الزائدة عن

حاجة األرض الزراعية.

أضف إلى معلوماتك ✿



147

الدرس األول: النشاط الزراعي في مصر

3- العاملة الزراعية:

تعد األيدى العاملة أساس قيام النشاط الزراعي مبراحله املختلفة، 	 

فقد  تناقص مستمر؛  الزراعة يف  العاملني يف  نسبة  أن  وقد لوحظ 

بلغت نسبتهم عام )1976( 48٪، انخفضت إىل 29٪ عام 2011م.

4- السياسات احلكومية:

وتتضح آثارها فيام ييل:

حتديد املساحات املطلوب زراعتها باملحاصيل اإلسرتاتيجية .	 

نظم الرضائب ودعم املزارعني من خالل اجلمعيات الزراعية	 

متابعة مرشوعات الري والرصف الكربى .	 

املساحة الزراعية يف مرص:

تبلغ مساحة األرايض الزراعية يف مرص عام 2011م نحو 8.6 مليون فدان، وتتوزع هذه املساحة يف أرايض 

الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، ويف الواحات بالصحراء الغربية، ويف الساحل الشاميل. الحظ شكل )49(

شكل )49( توزيع األرايض الزراعية يف مرص

الوحدة اخلامسة

هنــاك فــارق بني املساحة الزراعية 

واملساحـــة املحصوليــة؛ فاملساحة 

الزراعية هى مساحة األرض الفعلية. 

هبا  فيقصد  املحصولية  املساحة  أمـا 

امجايل مساحــة املحاصيـل يف كـــل 

فإذا  السنة،  خالل  الزراعية  املواسم 

تصبح  مرتني  السنة  يف  الفدان  زرع 

املساحة فدانني ... وهكذا.

مفاهيم أتعلمها ✿
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املحاصيل الزراعية يف مرص:

واآلن هيا بنا يف جولة نتعرف من خالهلا عىل أهم املحاصيل الزراعية 

يف مرص.

القمح:

 حمصول شتوى يزرع يف مجيع أنحاء الوادي والدلتا إىل جانب 	 

زراعته يف مناطق الواحات والساحل الشاميل، وتعد حمافظات 

البحرية و الرشقية والدقهلية أكرب املحافظات يف اإلنتاج. الحظ 

شكل )50(.

فدان. 	  ماليني   3 نحو  بالقمح  املزروعة  املساحة   تبلغ 

وبلغ اإلنتاج عام 2011م أكرث من 7 ماليني طن، وهذا 

اإلنتاج ال يكفي لالستهالك املحيل.

للقمح 	  استرياًدا  العامل  يف  الدول  أكرب  من  مرص   تعد 

وتستورد مرص سنويًّا كميات كبرية من القمح.

 تقوم الدولة بالعديد من اجلهود املستمرة لزيادة املساحة 	 

املزروعة من القمح، وتتمثل هذه اجلهود فيام ييل:

1- زيادة رقعة املساحة املزروعة قمًحا. 

أكرب  إنتاًجا  تعطي  القمح  من  جديدة  أصناف  استنباط   -2

وتقاوم األمراض النباتية. 

3- استصالح أراٍض جديدة يف هوامش الدلتا ويف الصحاري 

املرصية.

األرز:

الدلتا، وانترش 	   حمصول صيفي ترتكز زراعته يف شامل 

أخرًيا يف مرص الوسطى، وييل القمح من حيث أمهيته 

كمحصول غذايئ بالنسبة للسكان.

 تعد مرص أكرب الدول العربية إنتاًجا لألرز، حيث يبلغ 	 

إنتاجه 5٫7 ماليني طن، وتصدر منه كميات إىل اخلارج.

قصب السكر:

ترتكز زراعته يف حمافظات الوجه القبيل شكل )51( ويعد 

قيم أتعلمها:

»من ميلك قوته ميلك قراره«

z

شكل )50( إنتاج القمح يف حمافظات الوادى 

والدلتا و الفيوم.

متثل احلبوب الغذائية النسبة األكرب

من الرتكيب املحصوىل، حيث متثل

نحـو 45٪ مــن مجـــلـة املساحــة 

املحصولية، ومن أمهها القمح والذرة

واألرز والشعــري والـــذرة الرفيعـة 

والفول.

أضف إلى معلوماتك ✿
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من املحاصيل املدارية احلارة. ويبلغ إنتاجه 17.7 مليون طن يف 

عام 2011م. وهو حمصول إنتاج السكر الرئيىس يف مرص.

بنجر السكر:

هو حمصول شتوي من حماصيل املناطق املعتدلة واملعتدلة الباردة، 	 

وترتكز زراعته يف حمافظات الوجه البحري، كام يزرع يف بعض 

حمافظات الوجه القبيل، ومن أهم حمافظات إنتاجه كفر الشيخ 

والدقهلية شكل )52(.

القطن: 

يعد من املحاصيل النقدية املهمة التي لعبت دوًرا كبرًيا يف اقتصاديات 	 

مرص، واشتهرت مرص بزراعة القطن طويل التيلة. ويصدر جزء منه 

إىل اخلارج، ويصنع اجلزء الباقي حملًيا.

املحافظات 	  هذه  أهم  ومن  مرص،  حمافظات  كل  يف  القطن  يزرع 

الدقهلية والبحرية والرشقية وبين سويف )شكل 53(. 

طن، 	  ألف   378 نحو  2010م  عام  يف  القطن  من  مرص  إنتاج  ويبلغ 

فكر وقارن ✦

✦

قارن بني قصب السكر وبنجر السكر 

مع توضيح أبعاد املقارنة يف جدول من 

النشاط. كراسة  يف  وسجله  إنشائك، 

طبق على اخلريطة
الصــامء  وزع عــىل خريطــة مــرص 

وبنجــر  الســكر  قصــب  حمصــويل 

السكر.

!

شكل )52( إنتاج بنجر السكر يف 
حمافظات الوادى و الدلتا و الفيوم.

شكل )51( إنتاج قصب السكر يف 
حمافظات الوادى و الدلتا و الفيوم.

شكل )53( إنتاج القطن يف الوادي 
و الدلتا و الفيوم

الوحدة اخلامسة

أدخلت زراعة البنجر يف مرص منذ عام 

للسكر  منتًجا  حمصواًل  ليكون  1982م 

بجانب قصب السكر.

أضف إلى معلوماتك ✿
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وهو أقل بكثري من إنتاج مرص يف السنوات السابقة، الجتاه السياسة احلكومية نحو التوسع يف زراعة املحاصيل 

الغذائية، الحظ الشكل التايل لتتعرف عىل تغري إنتاجية ومساحة القطن يف سنوات خمتارة.

الحظ الشكل التايل و فكر يف أسباب تناقص املساحة املزروعة قطًنا يف مرص.

حماصيل أخرى:

إىل جانب املحاصيل السابقة تنتج مرص حماصيل مهمة أخرى مثل: 

الذرة الشامية وتنتج منه أكرث من 5 ماليني طن .	 

الفول والشعري.	 

 كام تنتج أنواًعا عديدة من اخلرضاوات والفاكهة واحلمضيات وغريها الكثري.	 

املشكالت التي تواجه الزراعة يف مرص:

 ميكننا حتديد أهم مشكالت الزراعة يف مرص يف النقاط التالية: 

1- تفتت امللكية الزراعية ، فنحو 60٪ من األرايض الزراعية يف مرص 

مقسم إىل حيازات زراعية أقل من )5( أفدنة للحيازة.

2- جودة األرايض الزراعية وخصوبتها والتي تؤثر بدورها عىل إنتاجيتها، 

الثانية  الدرجة  أراىض  من  مرص  يف  الزراعية  األرايض  من   ٪45 فنحو 

)جيدة( ، ونحو 6.2٪ فقط ممتازه والباقي درجة ثالثة ورابعة. 

التكنولوجية  األساليب  استخدام  عىل  املدربة  غري  الزراعية  العاملة   -3

احلديثة يف الزراعة. 

4- النمو العمراين عىل حساب الرقعة الزراعية، وما يصاحبه من تبوير 

الحظ وفكر 

تساؤل ذاتي

اآلن لعلك تسأل: 

ما أهم املشكالت التي تواجه 

التنمية الزراعية يف مرص؟

??

فكر واستنتج : ✦

✦

أمهية الزراعة كنشاط اقتصادي؟ 

٧٦١
٧٠٦

٦٠٠
٥٣٦

٣٧٨ ٣٦٩

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

٢٠٠٢٢٠٠٦٢٠١٠

 

إنتاج القطن يف حمافظات الوادى و الدلتا و الفيوم

قطن طويل التيلة يف مرص
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لألرايض الزراعية وتناقص مساحتها.

5 - صغر مساحة األرايض الزراعية بالوادي والدلتا.

6 - التصحر الذى تتعرض له األرايض الزراعية خاصة يف هوامش الوادي 

والدلتا، وكذلك يف الواحات.

واألنشطة  باخلدمات  للعمل  الكربى؛  املدن  إىل  املزارعني  هجرة   -  7

األخرى إىل جانب اهلجرة إىل اخلارج؛ مما يؤدى إىل نقص األيدي العاملة.

8 - انتشار اآلفات مما يؤدي إىل انخفاض إنتاجية األرايض الزراعية، ويعمل عىل زيادة تكلفة اإلنتاج.

9 - استخدام الوسائل القدمية يف عمليات الري والزراعة.

10 - إزالة الرتبة واستخدامها يف صناعة الطوب األمحر فيام خيالف القانون.

اجلهود املبذولة للتغلب عىل مشكالت الزراعة:

تتعدد جهود الدولة يف جمال التنمية الزراعية وذلك عىل النحو التايل:

سيناء  وشامل  الواحات  ومناطق  الدلتا  هبوامش  األرايض  1 -  استصالح 

والساحل الشاميل.

2 -  استنباط سالالت جيدة من املحاصيل الرئيسة مثل: القمح، واألرز، 

والقطن؛ لزيادة إنتاجية الفدان.

باألسمدة  ومدهم  القروض  منح  خالل  من  املزارعني  3 -  مساعدة 

واألعالف وتوريد حماصيلهم بأسعار مناسبة .

4 -  إدخال وسائل حديثة يف الري خاصة يف املرشوعات اجلديدة. 

5 - التوعية واإلرشاد الزراعي ودعم نقابة الفالحني.

6 - االهتامم مبرشوعات الري والرصف وحفر اآلبار.

املشروعات الزراعية الكبرى في مصر:
توجد العديد من املرشوعات الزراعية الكربى يف مرص شكل )64( 

ومنها:

مرشوع توشكا:

يقع جنوب غرب السد العاىل بـ 200كم، ويتم فيه رى األرايض من 

خالل رفع مياه بحرية السد بطلمبات خاصة، وهيدف إىل زراعة نحو 

ا؛  600 ألف فدان، وما تم استصالحه حتى اآلن مساحة حمدودة جدًّ

تساؤل ذاتي

مــا اجلهــود املبذولــة للنهــوض 

بالزراعة وتنميتها؟ 

??

فكر وإقترح ✦

✦

ضع خطة عمل ملواجهة مشكلة 

النمو العمراين عىل حساب الرقعة 

الزراعية.

فكر وقيم ✦

✦

ما رأيك يف اجلهود التي تبذهلا 

الدولة للنهوض بالزراعة وتنميتها؟ 

برر ما تقول.

تطبيقات تكنولوجية

ابحث من خالل شبكة املعلومات 

الدولية عن أهم املرشوعات 

الزراعية الكربى يف مرص، 

وتعاون مع زمالئك لكتابة مقال 

بعنوان:»املرشوعات الزراعية يف 

مرص«، وخلص ما توصلت إليه يف 

ورقة عمل يف كراسة النشاط.

الوحدة اخلامسة
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بسبب معوقات كثرية منها البعد عن الوادى، وقلة العاملة وبطء الرشكات املنفذة للمرشوع.

مرشوع رشق العوينات:

بدأ يف عام 1978م، ويقع يف سهل رشق العوينات مبساحة ميكن زراعتها 

إذا ما توفرت املياه تقدر بأكرث من 3 ماليني فدان، وتبلغ مساحة األرايض 

املتوفرة،  اجلوفية  املياه  عىل  وتعتمد  فدان،  ألف   24 من  أكرث  املنزرعة 

وتزرع حماصيل مثل: الشعري، والقمح، وأشجار الفاكهة مثل: املانجو، 

والليمون، وغريها. 

مرشوع ترعة السالم:

يبلغ طول الرتعة 82 كم تستمد مياهها من فرع دمياط وبعض الرتع، 

عىل  ستعتمد  التي  املناطق  وتشمل  السويس،  قناة  حتت  نفق  عرب  ومتتد 

مياهها يف شامل سيناء ومنها سهل الطينة، ويبلغ مساحتها 400 ألف فدان 

وجنوب القنطرة، ومنطقة ربعة، وبرئ العبد، ومنطقة الرس، والقوارير، 

ومجيع تلك األرايض قابلة للزراعة وحتتاج استصالًحا.

ا: الثروة احليوانية في مصر : ثانياً
ترتبط الرثوة احليوانية يف مرص بالزراعة، ويتضح ذلك فيام ييل: 

توجد أنواع رئيسة من احليوانات تعتمد عىل الغذاء من احلقول أو احلظائر. 	 

شكل )54(  بعض املرشوعات الزراعية الكربى يف مرص

أراىض زراعية يف رشق العوينات

ترعة السالم
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تساؤل ذاتي

هل هناك عالقة بني الرثوة 

احليوانية يف مرص والزراعة 

كنشاط اقتصادى؟

?? إن كان األمر قد 	  كثرًيا ما يريب الفالح احليوانات هبدف العمل يف احلقل، و

إحالل اآللة حمل احليوانات  تغري أخرًيا بعد التوسع يف امليكنة الزراعية، و

يتضح من الرسم البياىن السابق مايىل: 

بلغت أعداد الرثوة احليوانية يف مرص عام 2011م نحو  18.4مليون رأس، منها 4.7 مليون من األبقار، و3.8 	 

مليون رأس من اجلاموس، و 5.5 مليون رأس من األغنام، وأكرث من 4 ماليني رأس من املاعز باإلضافة إىل 111 

ألف رأس من اجلامل. 

انخفاض أعداد الرثوة احليوانية يف مرص بشكل عام، ويرجع ذلك إىل مايىل:	 

1 - نقص املساحات املزروعة باألعالف مثل الربسيم. 

2 - استخدام املزراعني للحيوانات يف احلقل ممايؤدى إىل إجهادها وضعفها.

3 -  انتشار األمراض التي تفتك بالرثوة احليوانية مثل احلمى القالعية وجنون البقر. 

4 - قلة اإلمكانات البيطرية.

5 - ارتفاع أسعار األعالف املصنعة حمليًّا.

ا :الثروة السمكية في مصر:  ثالثاً
 تعد األسامك والقرشيات مصدًرا رئيسيًّا للغذاء، وترجع أمهيتها إىل 	 

إقبال عدد  سد النقص يف اللحوم والدواجن خاصة مع رخص مثنها و

كبري من السكان عليها .

 وقد بلغ إنتاج األسامك يف مرص عام 2010 نحو 1.3 مليون طن 	 

وينتج من: 

فكر واستنتج ✦

✦
ما أمهية الرثوة احليوانية يف مرص؟ 

فكر واستنتج ✦

✦
أسباب قلة الرثوة احليوانية يف مرص؟

٤
٣

٥٥

٤٢

٠١

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦







أعداد الرثوة احليوانية يف مرص

قضية للمناقشة ✦

✦

ذايت  اكتفاء  حتقيق  إمكانية  ناقش 

يف  املهمة  الغذائية  املحاصيل  من 

مرص.

الوحدة اخلامسة
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- مصايد البحار والبحريات الشاملية والبحريات الداخلية وهنر النيل   

وفرعيه والرتع، و يبلغ إنتاجهام نحو 381 ألف طن، بينام ينتج من 

املزارع السمكية نحو 919 ألف طن. 

 وجدير بالذكر أنه رغم اإلنتاج الكبري ملرص من األسامك إال 	 

أهنا تستورد أنواًعا عديدة من األسامك والقرشيات )اجلمربي( 

والرخويات؛ لسد حاجة السكان من األسامك .

&تذكر ما تعلمت في الدرس

الزراعة والرثوة احليوانية والسمكية

الرثوة السمكيةالرثوة احليوانيةالزراعة

العوامل املؤثرة 

يف الزراعة

أهم املحاصيل 

الزراعية

املشكالت التي 

تواجه التنمية 

الزراعية يف مرص

اجلهود املبذولة 

للنهوض بالزراعة 

وتنميتها.

استعد للدرس التالي:
هل مرص دولة غنية برثواهتا املعدنية؟ وهل هذه الرثوات تستغل االستغالل األمثل مبا يعود بالنفع 

عىل املجتمع؟

مشروع الدرس

ابحث من خالل شبكة املعلومات الدولية  عن أسباب توقف مرشوع ممر التنمية، واكتب تقريًرا لآلراء التي 

تؤيد املرشوع واآلراء التي تعارضه، وخلص ما توصلت إليه يف ورقة عمل يف كتاب األنشطة والتدريبات.

!!

فكر ووزع ✦

✦

وزع عىل خريطة صامء ملرص 

أهم املصايد السمكية.

يبلغ إمجايل واردات مرص من

األسامك نحو مليون طن سنويًّا.

أضف إلى معلوماتك ✿



القضايا املتضمنة

حسن استخدام الموارد 	 

وتنميتها.

ترشيد االستهالك 	 

)حماية المستهلك(.

✽

القيم املتضمنة

تقدير قيمة الوطن.	 

✽

املفاهيم املتضمنة

تعدين	 

معادن الفلزية	 

معادن الالفلزية	 

✽

املهارات الفرعية ✽

مقارنة واستنتاج الظواهر 	 

الجغرافية.

جمع المعلومات الجغرافية.	 

قراءة وتحليل الخرائط.	 

اقتراح حلول.	 

الدرس الثانى :النشاط  التعدينى واستخراج البترول والغاز الطبيعى

أهداف الدرس:
في نهاية الدرس ينبغى أن يكون الطالب قادًرا على أن :

يصنف الثروات المعدنية في مصر.. 1

يعدد المعادن الفلزية والالفلزية في مصر. . 2

يستنتج معوقات استغالل بعض الخامات المعدنية في مصر. . 3

يوزع على خريطة صماء لمصر أهم الثروات المعدنية. . 4

يقترح حلواًل للتغلب على معوقات استغالل الثروات المعدنية . 5

في مصر. 

يستنتج أهمية الثروة المعدنية.. 6

يتنبأ ماذا سيحدث إذا لم توجد مصادر الطاقة.. 7

يعدد مصادر الطاقة في مصر.. 8

يبرهن باألدلة الجغرافية على األهمية االقتصادية لسيناء.. 9

يحدد على خريطة صماء لمصر أهم حقول البترول والغاز . 10

الطبيعي. 

يفسر أسباب عدم استغالل مناجم الحديد بجبال البحر . 11

األحمر إلى اآلن على الرغم من جودة نوعه.

يقدر أهمية ترشيد استخدام مصادر الطاقة.. 12

✽
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عزيزي الطالب /عزيزىت الطالبة.. 

توجد يف مرص ثروات معدنية عديدة ومتنوعة منها املعادن الفلزية مثل: 

الالفلزية،  احلديد، واملنجنيز، والرصاص، والكروم، والذهب، واملعادن 

إىل  هذا  والفوسفات،  الطعام،  وملح  اجلبس،  مثل:  واألمالح،  واألحجار، 

جانب مصادر الطاقة واملتمثلة يف البرتول والغاز الطبيعى والفحم. 

- واآلن هيا بنا يف جولة نتعرف من خالهلا عىل تلك الرثوات الطبيعية التي 

وهبها الله ملرصنا الغالية:

أولًا: الثروات املعدنية:
تتعدد الرثوات املعدنية التي منحها الله ملرص. الحظ اخلريطة التالية 

لتتعرف عليها: 

1- املعادن الفلزية: 
أ-  خامات احلديد: اكتشف احلديد منذ عام 1917م إىل الرشق من مدينة أسوان. وبدأ تعدينه عام 1958م، وتم 

الرثوات املعدنية 

املعادن الالفلزية واألحجار واألمالح املعادن الفلزية

شكل )55(  التوزيع اجلغراىف للرثوات املعدنية يف مرص.

اختبر معلوماتك ✦

✦

د أسامء بعض املعادن الفلزية  عدِّ

والالفلزية املوجودة يف مرص.

يرجع استغالل املعادن يف

مرص إىل بداية عرص ما قبل

األرسات )5000 ق.م(، ومن

أهم املعادن التي استغلها

الفراعنة الذهب والنحاس

خاصة من الصحراء الرشقية

وشامل سيناء.

أضف إلى معلوماتك ✿
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إيقاف التعدين به عام 1965م، ويرجع ذلك إىل اكتشاف خامات جديدة أكرث جودة يف الواحات البحرية. 

وتتمثل أهم منامجه  التي تستغل حالًيا  يف املناجم اجلديدة بالواحات البحرية .	 

ومن مناجم احلديد األخرى مناجم جبال البحر األمحر، وهى من أنواع احلديد املغناطيىس عايل اجلودة إال أهنا 	 

مل تستغل حتى اآلن. ويرجع ذلك لبعدها ووعورة التضاريس وتباعد املناجم، مما جعل من الصعب استغالهلا. 

يبلغ اإلنتاج السنوى من احلديد نحو 3 ماليني طن.	 

ب- املنجنيز : بدأ إنتاجه عام 1918م، وذلك يف منطقة أم بجمة يف سيناء، كام يوجد يف جبل علبة.ويبلغ اإلنتاج 

والصلب، ويقدر  احلديد  الباقي حمليًّا يف صناعة  اخلارج، ويستخدم  إىل  معظمه  ر  ُيصدَّ ألف طن،   140 السنوى 

احتياطى املنجنيز يف مرص بنحو 10ماليني طن. 

وهناك خامات معدنية أخرى منها: 

أهم  وتوجد  ا،  سنويًّ طن  ألف   180 منه  مرص  إنتاج  :ويبلغ  الكروم 

منامجه يف جبل علبة ووادي العالقي. 

البحر  بجبال  منامجه  من  الذهب  خامات  الفراعنة  استغل   : الذهب 

األمحر بالصحراء الرشقية، ويستغل حالًيا من مناجم السكري.  

2- املعادن الالفلزية و األحجار و األمالح: 
أ- الفوسفات: حتتل مرص املرتبة الثامنة يف إنتاج الفوسفات يف العامل، 

حيث يزيد إنتاج مرص سنويًّا عىل نحو 1.4 مليون طن. الحظ خريطة 

شكل )66( للتعرف عىل أهم مناطق تركزه: 

به مرشوع  املناجم، ويوجد  أقدم  : وهو  القصري   - - حقل سفاجه 

فوسفات  سوبر  إىل  وحتويله  الفوسفات  لرتكيز  احلمراوين؛  فوسفات 

بطاقة تصل إىل 600ألف طن سنويًّا.

وُيْنقل  إسنا،  قرب  القبىل  بالوجه   : واملحاميد  السباعية  منطقة   -

األسمدة  مصانع  حيث  وأسيوط  وأبوزعبل  الزيات  كفر  إىل  اإلنتاج 

الفوسفاتية.

حقول  أكرب  ويعد  1997م.  عام  به  اإلنتاج  وبدأ  اخلارجة،  الواحات  غرب  شامل  يقع  طرطور:  أبو  حقل   -

الفوسفات يف مرص، ويقدر االحتياطى بأكرث من 700مليون طن.

ب- اجلبس:  يوجد يف الساحل الشاميل الغريب ملرص. كام يوجد أيًضا يف منطقة محام فرعون ووادي غرندل يف 

سيناء وعىل ساحل البحر األمحر .

فكر ووزع ✦

✦

عىل خريطة صامء ملرص، وزع 

أماكن تركز احلديد واملنحنيز وضع 

مفتاًحا من إنشائك للخريطة.

ارسم و حدد ✦

✦

ارسم خريطة ملرص ثم حدد عليها 

أماكن تركز املعادن الفلزية.وضع 

مفتاًحا للخريطة من إنشائك.

تأكد من أفكارك ✦

✦

اذكر أمثلة للمعادن الالفلزية

املوجودة يف مرص.  
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 ويستغل أساًسا من مناجم رأس ملعب يف سيناء، ومن شامل اإلسامعيلية.ويبلغ إنتاج مرص من اجلبس اخلام 	 

940 ألف طن سنويًّا. 

جـ- ملح الطعام: يستخرج من املالحات املنترشة عىل ساحل البحر املتوسط والبحر األمحر وخليج السويس، 

ومنها مالحة إدكو ومالحة رشق بورفؤاد وبحرية قارون. 

 يستخرج بطريقة التبخري الصيفي؛ حيث يرتسب ملح الطعام 	 

)كلوريد الصوديوم(.

اخلارج يف  إىل  الزجاج، وتصدر  تستغل يف صناعة  الزجاج:  د- رمال 

شكل خام. 

 وتنترش يف عدة مناطق من سيناء ويف الصحراء الرشقية ووادى 	 

النطرون بالصحراء الغربية، يبلغ إنتاج مرص أكرث من 400 ألف طن 

يف السنة.

يف  واملوجودة  الكبرية  األمهية  ذات  األخرى  املعدنية  الرثوات  ومن 

مرص: الرصاص، والزنك، والقصدير، والنحاس، والكاولني، والرخام، 

واجلرانيت، والطفلة، والزلط، والرمال السوداء، ورمال البناء وغريها، 

والتي توجد يف مناطق متفرقة يف مرص.

ا: مصادر الطاقة:  ثانياً
ختيل ما شكل احلياة بدون مصادر الطاقة؟ هل تستطيع العيش بدوهنا؟ 

أ- الفحم: 

توجد طبقات الفحم يف مرص يف  شامل سيناء، حيث توجد منامجه       	 

يف جبل املغارة، وجبل حالل ووادي اجلدى وغريها.   

وقد توقف اإلنتاج عام 1967م، ثم بدأ التشغيل عام 1980 بعد   	 

حترير سيناء.   

بلغ اإلنتاج يف عام 1999م نحو 600 ألف طن. 	 

ب- البرتول: 

انظر شكل )56( لتالحظ اآليت: 	 

ترتكز حقول البرتول يف منطقة خليج السويس، ومن أهم احلقول البحرية حقىل مرجان بحري و بالعيم 	 

بحري، ومن أهم احلقول الربية حقول سدر وعسل وأبورديس عىل جانبي خليج السويس.

فكر وقارن ✦

✦

يف  والفوسفات  احلديد  بني  قارن 

والتوزيع  اإلنتاج  حيث  من  مرص 

مع  التنمية  ومعوقات  اجلغراىف، 

املقارنة يف جدول من  أبعاد  توضيح 

إنشائك، وسجله يف كتاب األنشطة

والتدريبات.

إنتاج ملح الطعام بالفيوم

اختبر معلوماتك ✦

✦

الطاقة يف مرص.  عدد أهم مصادر 
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 وتوجد بالصحراء الغربية، حقول البرتول ومن أمهها حقل قارون 	 

وأيب الغراديق ورزاق وغريها.

بلغ إنتاج البرتول عام 1997م نحو 41 مليون طن. 	 

ينقل البرتول يف مرص من السويس إىل اإلسكندرية بواسطة خط 	 

أنابيب سوميد بطول 300 كم ليصل إىل ميناء سيدي كرير .

جـ- الغاز الطبيعى: 

تنتج مرص كميات كبرية من الغاز الطبيعي تبلغ نحو 46 مليون مرت 	 

مكعب، ويقدر االحتياطي بـ 1,1 مليار مرت مكعب، وتستهلك مرص 

سنويًّا نحو أكرث من 12 مليون طن، ويصدر الباقي إىل اخلارج عن 

طريق أنابيب. 

ومن أهم حقول الغاز الطبيعي ما ييل: 	 

قري،  أىب  حقل  وكذلك  الدلتا،  شامل  الوسطاين  وحقل  ماىض  أىب  حقل   -

وتنتج نحو 20٪ من مجلة اإلنتاج.

- حقل أىب الغراديق وحقل أبو سنان وبدر الدين بالصحراء الغربية. 

استخراج البرتول من خليج السويس

استخراج الغاز الطبيعى 
بالصحراء الغربية

شكل )56( التوزيع اجلغراىف للفحم والبرتول والغاز الطبيعى يف مرص.

فكر ووزع ✦

✦

وزع عىل خريطة  مرص الصامء أهم 

الطبيعي.  والغاز  البرتول  حقول 
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- يستخدم الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة النظيفة، وكامدة خام يف الصناعات البرتوكياموية، هذا وقد أدخل حالًيا 

يف كثري من املنازل كبديل للبوتاجاز، كام يستخدم أيًضا كوقود للسيارات. 

تنمية الثروة املعدنية في مصر:
دعم  عىل  تساعد  والتي  املعدنية،  الرثوات  من  العديد  مرص  يف  توجد 

الصناعة وتقدمها مما قد يسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية يف البالد حال 

استغالهلا استغالاًل ال يعود بالنفع عىل املجتمع؛ لذلك فقد كثفت الدولة 

جهودها فىام ييل:

1- البحث والتنقيب عن معادن جديدة.

2- تنمية اإلنتاج يف مناطق اإلنتاج احلالية.

التنقيب  يف  املتقدمة  والتكنولوجية  العلمية  األساليب  إدخال   -3

الذي  وهو  البرتول،  استخراج  قطاع  يف  خاصة  وبصفة  واالستخراج، 

تعتمد عليه مرص كثرًيا يف دعم االقتصاد املرصي.

فكر استنتج برهن ✦

✦

برهن باألدلة اجلغرافية صحة 

العبارة التالية:  »تتمتع شبه 

جزيرة سيناء بأمهية إسرتاتيجية 

واقتصادية«.

قيم أتعلمها:

يوجد يف شبه جزيرة سيناء 

العديد من الرثوات املعدنية 

ومصادر الطاقة يف مرص؛ ولذا 

البد من احلفاظ عىل أراضيها 

والتوسع يف استغالل ثرواهتا.

z

استعد للدرس التالي:
ما  مكانة مرص عىل خريطة الدول الصناعية؟

تساؤل ذاتي

لعلك تتساءل عزيزي الطالب: ما 

هو مستقبل الرثوة املعدنية يف مرص؟

??

مشروع الدرس

تعاون مع زمالئك بوضع خطة عمل للتغلب عىل معوقات استغالل 

الرثوات املعدنية يف مرص؛ لالستفادة منها اقتصاديًّا مبا يعود باخلري 

عىل املجتمع، وخلص ما توصلت إليه يف ورقة عمل يف كراسة النشاط.

!!

&تذكر ما تعلمت في الدرس
النشاط التعديىن واستخراج البرتول والغاز الطبيعي

مصادر الطاقة

الفحم - البرتول - الغاز الطبيعي

الرثوات املعدنية 

املعادن الفلزية

الفوسفات - اجلبس - ملح الطعام - رمال الزجاجاحلديد - املنجنيز - الذهب

املعادن الالفلزية واألحجار واألمالح 



القضايا املتضمنة
حسن استخدام الموارد 	 

وتنميتها.

 البيئة وحمايتها، والمحافظة 	 

عليها وتجميلها.

القانون الدولي اإلنساني.	 

احترام العمل وجودة اإلنتاج.	 

التربية من أجل المواطنة.	 

التربية السياسية )الوعي 	 

السياسي(.

✽

القيم املتضمنة
تكوين اتجاه إيجابي نحو كل ما 

ينتج في مصر.

✽ املفاهيم املتضمنة

تجارة خارجية.	 

تجارة داخلية.	 

✽

املهارات الفرعية ✽

مقارنة الظواهر الجغرافية.	 

 قراءة وتحليل الخرائط. 	 

 قراءة وتحليل الرسوم 	 

البيانية.

جمع وتنظيم المعلومات  	 

الجغرافية.   

إبداء الرأى مدعًما 	 

بالمبررات.

جارة في مصر ناعُة و التِّ الدرس الثالث :الصِّ

أهداف الدرس:
في نهاية الدرس ينبغى أن يكون الطالب قادًرا على أن :

يشرح مقومات الصناعة.. 1

يصنف الصناعات الرئيسة في مصر.. 2

يعدد أهم الصناعات الرئيسة في مصر.. 3

يصمم فكرة إعالن؛ لتحفيز المواطنين على شراء المنتجات المصرية.. 4

 يكتب مقااًل عن تأثير بعض األنشطة الصناعية على البيئة. . 5

يقترح حلواًل للحفاظ على البيئة.. 6

يقيم مدى صحة العبارة القائلة: »الصناعة سالح ذو حدين«.. 7

يوزع على خريطة صماء لمصر أهم الصناعات الرئيسة بها. 8

يعطى تفسيًرا ألهمية وسائل النقل والمواصالت في تحديد أماكن . 9

بعض الصناعات.

يقدر خطورة بعض األنشطة الصناعية على البيئة.. 10

 يحرص على شراء المنتجات المصنوعة في مصر.. 11

يوضح جهود الدولة للنهوض بالصناعة في مصر.. 12

يحدد معوقات الصناعة في مصر.. 13

يفسر أسباب عجز الميزان التجاري لمصر.. 14

يقارن بين صادرات مصر ووارداتها.. 15

يعدد اإلجراءات التي يمكن للدولة اتباعها للنهوض بالتجارة . 16

الخارجية والتغلب على مشكالتها.

 يستنتج أهمية الصناعة كنشاط اقتصادي.. 17

يوضح أهمية وجود نوع من الشراكة المصرية العربية.. 18

✽

161
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جارة في مصر ناعُة و التِّ الدرس الثالث :الصِّ

النشاط الصناعي في مصر:
عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة ........

عرفت مرص الصناعة منذ هناية القرن الـ19 يف عهد حممد عىل، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الوقت احلارض شهدت 

الصناعة تطورات عدة ما بني تدهور وهنضة، متأثرة يف ذلك باألوضاع السياسية املحيطة، وبعض العوامل 

األخرى، حيث تتطلب الصناعة توافر عدد من املقومات. 

: املواد اخلام:  أولاً
وهى عديدة يف مرص، وذلك عىل النحو التايل:

1- املواد اخلام املعدنية :

تتمثل فيام ييل:

أ- املعادن الفلزية: مثل: احلديد، واملنجنيز، والكروم، وغريها.

ب- املعادن الالفلزية: مثل: الفوسفات، واجلبس وغريها.

جـ- الرثوات األخرى: من رمال بيضاء، وصخور احلجر اجلريى، وغريها. 

2- الرثوة احليوانية و الزراعية:

أ- املواد اخلام الزراعية:مثل القطن الذي يدخل يف صناعة املنسوجات، وقصب السكر، وبنجر السكر 

ويدخالن يف صناعة السكر وغريها.

ب- الرثوة احليوانية: تعد مصدًرا للعديد من املواد اخلام التي تدخل يف الصناعة، مثل: األلبان، واللحوم، واجللود وغريها.

ا: األيدي العاملة: ثانياً
لتوفر األيدى العاملة دور كبري يف قيام الصناعة وتوطنها، خاصة األيدى 

العاملة املاهرة والفنية التي حتتاجها الصناعات الدقيقة واملتقدمة.

ا: النقل : ثالثاً
- تعد وسائل النقل من العوامل املهمة يف حتديد أماكن الصناعات . 

فبواستطها يتم نقل املواد اخلام والسلع املصنعة والوقود والعاملني مما 

إزدهارها. يساعد يف قيام الصناعة و

مصادر الطاقةالسوقرأس املالالنقلاأليدي العاملةاملواد اخلام

مقومات الصناعة

✦ ابحث وتعلم 

✦

ابحث من خالل شبكة املعلومات 

الدولية عن  مناذج لبعض وسائل 

النقل املعروفة يف مرص، والتي 

لعبت دوًرا يف حتديد أماكن بعض 

الصناعات.
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ا: رأس املال: رابعاً
يعد من العوامل املهمة املؤثرة يف كافة األنشطة االقتصادية خاصة فيام ييل:

التعدين واستخراج البرتول والغاز الطبيعي.	 

إقامة املصانع وجلب اآلالت.	 

رشاء املواد اخلام.	 

بناء املنشآت فيام يعرف برأس املال الثابت.	 

ا: السوق: خامساً
يتحكم السوق يف إنتاج وتوزيع وجتارة أي منتج حميل أو عاملي، كام يقيم االقتصاد الصناعي من خالل حالة 	 

السوق، فهو رضوري لترصيف املنتجات، وكلام كانت القوة الرشائية للسكان كبرية أدى هذا إىل ازدهار 

الصناعة.

ا:مصادر الطاقة : سادساً
تعد عصب الصناعات التحويلية واحلديثة، وذات أمهية يف توطن الصناعة، ويعد البرتول أمهها وأكرثها 	 

إن كنا نستورد بعض املنتجات البرتولية من اخلارج مثل: السوالر، والبوتاجاز، كام  استغالاًل يف مرص، و

نستورد فحم الكوك الالزم لصناعة احلديد والصلب.

واآلن عزيزي الطالب، هيا بنا يف جولة نتعرف من خالهلا عىل:

الصناعات الرئيسية في مصر:
توجد يف مرص العديد من الصناعات احلديثة واملتنوعة. الحظ الشكل التخطيطى التايل لتتعرف عليها:

تأكد من أفكارك ✦

✦

ما هى مقومات الصناعة يف مرص؟

فكر وفسر ✦

✦

أمهية وسائل النقل كأحد مقومات

قيام الصناعة.

تأكد من فهمك ✦

✦

عدد أهم الصناعات الرئيسية يف 

مرص.

فكر وصمم ✦

✦

صمم فكرة إعالن لتحفيز املواطنني 

لدعم  املرصية  املنتجات  رشاء  عىل 

االقتصاد الوطين.

رص
يف م

ت الرئيسية 
صناعا

ال

الصناعات الغذائية.

الصناعات الكياموية والبرتولية والورقية.

صناعة مواد البناء واحلراريات

الصناعات اهلندسية والكهربائية.

صناعة األخشاب واجللود.

صناعة الغزل والنسيج.

الصناعات املعدنية.
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اعتامًدا عىل شكل)57( ميكن دراسة الصناعات الرئيسية يف مرص كام ييل:

أ - صناعة الغزل والنسيج واملالبس اجلاهزة:

تعد أكرث الصناعات انتشاًرا، حيث توجد مصانعها يف كل حمافظات  	 

أربع حمافظات وهى:  إن كانت ترتكز بشكل أكرب يف  تقريًبا، و مرص    

الغربية اإلسكندرية، والقليوبية، والبحرية .

ويعمل هبذه الصناعة أكرث من 235 ألف عامل، وتضيف للدخل القومى  	 

أكرث من 6.5 مليار جنيه سنويًّا.   

ب- الصناعات الغذائية:

تشمل املواد الغذائية بجميع أنواعها واملرشوبات وغريها.  )اذكر أمثلة(.

تنترش يف كل حمافظات مرص.	 

شكل )57(  التوزيع اجلغراىف للصناعات الرئيسية يف مرص

فكر ووزع ✦

✦

وزع عىل خريطة صامء ملرص.

الغزل 	  صناعة  مناطق  أهم 

والنسيج.

من 	  للخريطة  مفتاًحا  ضع 

إنشائك.

فكر وبرهن ✦

✦

برهن باألدلة اجلغرافية أن

الصناعة من األنشطة 

االقتصاديةاهلامة.

مصنع غزل و نسيج باملحلة

مصنع ألبان
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تساهم بأكرث من 14 مليار جنيه سنويًّا، ويعمل هبذه الصناعات   	 

أكرث من 230 ألًفا عامل.   

جـ- الصناعات الكياموية والبرتولية والورقية:

والبرتوكيامويات 	  البرتول  وتكرير  األسمدة  صناعة  تشمل 

وغريها. والصابون  احلرشية  واملبيدات  األدوية  وصناعة 

يبلغ عدد منشآهتا أكرث من 400 منشأة، يعمل هبا نحو 75 ألف عامل.	 

توجد يف العديد من املدن املرصية... منها اإلسكندرية والسويس.	 

د- صناعة مواد البناء واحلراريات:

تشمل صناعة األسمنت، والزجاج، واخلزف، والسرياميك، واألدوات 

الصحية، والطوب، وغريها.

هـ- الصناعات اهلندسية والكهربائية:

وتشمل العديد من الصناعات أمهها األجهزة الكهربائية، وعربات 	 

السكك احلديدية، وجتميع السيارات، واآلالت الزراعية احلديدية، 

واملراكب النهرية.

تتزكز تلك الصناعات يف حلوان واإلسكندرية، والقاهرة، والكثري 	 

من املدن األخرى يف الوادى والدلتا، ومنطقة قناة السويس.

و- صناعة منتجات األخشاب واجللود:

باملنتجات اخلشبية، 	  الصناعية اخلاصة  املنشآت  العديد من  توجد 

ولكنها ترتكز يف مناطق معينة أمهها حمافظة دمياط.

وترتكز املدابغ وصناعة املنتجات اجللدية يف القاهرة واإلسكندرية 	 

ودمياط. 

ز- الصناعات املعدنية:

وترتكز 	  املختلفة،  املعدنية  املنتجات  إىل  إضافة  املعادن  وتشمل صهر 

ومسطرد،  زعبل،  وأيب  التبني،  مناطق  يف  والصلب  احلديد  مصانع 

والدخيلة باإلسكندرية.

اختبر معلوماتك ✦

✦

اذكر مناذج لبعض الصناعات 

األخرى يف مرص، والتي مل يتطرق 

إليها الدرس.

ترتكز صناعة الورق يف القاهرة

واإلسكندرية؛ حيث يوجد يف

اإلسكندرية أكرب مصنعني للورق

مها مصنع رشكة الورق األهلية

ومصنع راكتا، ويعتمدان يف صناعتهام

عىل خملفات الورق وقش األرز.

أضف إلى معلوماتك ✿

بلغ عدد منشآت صناعة األجهزة

الكهربائية يف مرص 184 منشأة

يعمل هبا 45.000 ألف عامل، بقيمة

مسامهة يف الدخل القومى 5 مليارات

جنيه سنويًّا، وذلك لعام 2010.

أضف إلى معلوماتك ✿

مصنع الدخيلة للحديد والصلب

باإلسكندرية أنشئ عام 1988

بطاقة سنوية تزيد عىل 1.5 مليون

طن، بينام أنشئ مصنع حلوان عام

1958

أضف إلى معلوماتك ✿
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معوقات الصناعة في مصر:
تتمثل أهم معوقات الصناعة يف مرص فيام ييل:

1- نقص بعض املواد اخلام ومستلزمات الصناعة.

العاملية، سواء من حيث اجلودة  الصناعية  املنتجات  2- صعوبة منافسة 

أو األسعار.

4- ضعف األسواق املحلية بسبب التضخم، وانخفاض األجور وانخفاض 

مستوى املعيشة.

5- سياسات اإلغراق التي متارسها بعض الدول اخلارجية كالصني.

6- عزوف الكثري من املستثمرين عن االستثامر يف املجاالت الصناعية، 

وتفضيل االستثامر يف جماالت أخرى مثل السياحة والعقارات وغريمها.

مراكز  وقلة  اخلارج  إىل  منها  العديد  وهجرة  املاهرة  العاملة  نقص   -7

التدريب املهىن .

8- االعتامد عىل اخلارج يف استرياد آالت التصنيع.

9- االعتامد عىل اآلالت القدمية يف عديد من املصانع.

جهود الدولة للنهوض بالصناعة:
السيارات  وجتميع  اإللكرتونيات  مثل  حديثة  صناعات  إدخال   -1

والبرتوكيامويات وغريها.

تنافس  والتي  األجنبية،  الصناعات  من  الواردات  عىل  اجلامرك  رفع   -2

الصناعات املرصية

اخلام  املواد  من  املصانع  حاجة  لسد  وتطويرها  املناجم  استغالل   -3

الالزمة . 

4- تشجيع االستثامر يف املجاالت الصناعية وتوفري التسهيالت هلا.

5- التوسع يف برامج التعليم والتدريب لتوفري العاملة املاهرة املطلوبة يف 

املرشوعات التنموية.

6- تشجيع العاملني بالصناعة من خالل رفع األجور وزيادة احلوافز.

أخطار الصناعة:
بالغبار  اجلو  تلوث  إىل  الصناعات  بعض  تؤدى  حيث  البيئة  تلوث   -1

املنبعث منها مثل صناعة األسمنت.

تساؤل ذاتي

ما هى جهود الدولة للنهوض 

بالصناعة وتنميتها؟

??

فكر وإقترح ✦

✦

اقرتح خطة عمل للنهوض بالصناعة

يف مرص والتغلب عىل معوقاهتا؟

فكر،قيم،عبر ✦

✦

إىل أى مدى تتفق أو ختتلف مع هذه

العبارة »الصناعة سالح ذو حدين«.

برر ما تقول.

إدارة  و معلمك  مع  بالتنسيق 

املدرسة، قم بزيارة ميدانية إىل أحد 

بإعداد  قم  ثم  املصانع يف حمافظتك. 

ما  خلص  الزيارة.  تلك  عن  تقرير 

توصلت إليه يف ورقة عمل يف كتاب 

األنشطة والتدريبات.

تطبيقات حياتية

تساؤل ذاتي

لعلك تسأل عزيزي الطالب: 

مرص؟ يف  الصناعة  معوقات  ما 

??



167

الوحدة اخلامسة

جارة في مصر ناعُة و التِّ الدرس الثالث :الصِّ

2- تلوث مياه هنر النيل والرتع مبياه الرصف الصناعي وما يرتتب عليها 

من تلوث للرتبة واملحاصيل وجلب األمراض.

املصانع  إلقامة  الزراعية  األرايض  من  واسعة  مساحات  اقتطاع   -3

واملنشآت الصناعية.

التجارة اخلارجية:
العامل  دول  من  وغريها  الدولة  بني  واخلدمات  السلع  تبادل  هبا  يقصد 

كام  للدولة،  االقتصادي  املستوى  اخلارجية  التجارة  وتعكس  األخرى، 

وتوجد  اخلارجي،  العامل  دول  وبني  بينها  العالقة  مستويات  تعكس 

التجارة اخلارجية ملرص، وتتمثل هذه  التي تؤثر يف  العوامل  جمموعة من 

العوامل فيام ييل:

1- النمو الرسيع ألعداد السكان مما يضطر الدولة إىل استرياد منتجات 

عديدة من اخلارج لسد حاجة السكان.

2- وجود منتجات ال ميكن زراعتها يف مرص بسبب عدم مالءمة الظروف 

املناخية. )اذكر أمثلة هلا(.

3- العوامل السياسية وتتمثل يف تغيري قوانني االسترياد والتصدير وعالقة 

تتميز  ما  عادة  سياسية  ظروف  من  ذلك  وغري  األخرى،  بالدول  مرص 

بالتغري.

الصادرات و الواردات املصرية:
تزيد قيمة الواردات املرصية عن قيمة صادراهتا. حيث يقدر ما تستورده 

مرص من اخلارج بنحو 65 مليار دوالر، بينام ال يصدر بأكرث من 22 مليار 

ا. دوالر. وقد انعكس ذلك عىل امليزان التجاري الذى سجل عجًزا مستمرًّ

أهم الدول و املناطق التي تستقبل صادرات مرصية:

1- دول السوق األوربية املشرتكة.

2- دول آسيوية وأفريقية.

3- الدول العربية.

4- الواليات املتحدة األمريكية ثم دول رشق أوربا.

الطبيعى  والغاز  الفوسفات  يف  املرصية  الصادرات  أهم  وتتمثل   -

واخلرضاوات واملالبس اجلاهزة واألدوات واألجهزة املنزلية وغريها.

تساؤل ذاتي

لعلك تتساءل عزيزي الطالب:

ما أهم الصادرات والواردات 

املرصية؟

??

قيم أتعلمها:

رشاء املنتجات املرصية يدعم 

اقتصاد بلدنا احلبيب مرص.

فاحرص عىل رشاء كل ما هو 

مرصي.

z

فكر وقارن ✦

✦

قارن بني الصادرات والواردات

املرصية.

أتعلم من اآلخرين

ابحث من خالل شبكة املعلومات 

الدولية عن جتارب إحدى الدول

الصناعية يف احلفاظ عىل البيئة، ثم

وضح كيفية االستفادة من هذه

التجربة يف احلفاظ عىل البيئة

املرصية من أخطار الصناعة؟

فكر وفسر ✦

✦

أسباب عجز امليزان التجاري ملرص.
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أما عن الدول التي تستورد منها مرص فهى عىل النحو التايل:

1- تأىت دول السوق األوربية كأكرب مصدر إىل مرص.

2- الواليات املتحدة االمريكية.

3-  الدول اآلسيوية واألفريقية.

4- دول رشق أوربا.

5- وتأىت الدول العربية يف املركز األخري.

هذا وتتمثل أهم الواردات املرصية فيام ييل:

املنتجات الغذائية وأمهها: القمح، والزيوت النباتية، واللحوم، واألجهزة، 

واآلالت، وغريها الكثري.

مستقبل التجارة اخلارجية في مصر وأهم مشكالتها:
إن امليزان التجاري للبالد يف الوقت احلارض ليس يف صالح مرص، ويرجع 

ذلك إىل:

السكان 	  عدد  لزيادة  نتيجة  مستمر  بشكل  الواردات  قيمة   تزيد 

وزيادة متطلباهتم من السلع املتنوعة.

 يقدر عدد األنواع املستوردة بنحو 18 ألف نوع، وتقدر قيمة الواردات 	 

الصادرات  قيمة  تنخفض  بينام  جنيه،  مليارات   4 بنحو  الشهرية 

وأنواعها مما يستوجب بذل اجلهود للنهوض بحركة التجارة اخلارجية.

 ولكن مع ذلك ننتظر مستقباًل زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية وكذلك الدول اإلفريقية، حيث عقدت 	 

العديد من االتفاقيات مع الكثري من هذه الدول.

 التوسع الصناعي يف مرص والذى يتوقع معه أن تزيد حركة التجارة اخلارجية .	 

جهود الدولة للنهوض بحركة التجارة اخلارجية و التغلب عىل مشكالهتا:

 جيب عىل الدولة أن تقوم باإلجراءات التالية:

- التوسع يف منح امليزات اجلمركية والرضيبية للمنتجات املحلية لتتمكن من منافسة املنتجات األجنبية املامثلة.

- دعم التمثيل التجاري املرصي يف اخلارج لفتح أسواق جديدة والتوسع يف عمل معارض للسلع واملنتجات املرصية.

- مراجعة القيود التي تواجه املصدرين واملستوردين، والكثري من اإلجراءات التي من شأهنا زيادة الدخل القومى ملرص.

- تنويع اإلنتاج الصناعي والزراعى وغريها من منتجات وحتسني نوعيتها حتى تواجه األسواق العاملية .

- البعد ما أمكن عن استرياد السلع الكاملية، وكذلك السلع التي ميكن إجياد بدائل هلا من اإلنتاج املحيل.

تساؤل ذاتي

لعلك تتساءل عزيزي الطالب: 

ما اإلجراءات التي ميكن للدولة 

اتباعها للنهوض بحركة التجارة 

اخلارجية والتغلب عىل مشكالهتا؟

??

مرص

القمح

اللحوم

األجهزة

الكهربائية

الواردات الصادرات

الفوسفات

املالبس

الغاز 

الطبيعي
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الشراكة املصرية العربية وطرق تنميتها:
وفًقا  وليس  ثنائية،  اتفاقيات  عىل  العربية  املرصية  الرشاكة  تعتمد 

بني  الكامل  للتنسيق  العربية  املنظامت  تتخذها  إسرتاتيجية  لقرارات 

الدول العربية وبعضها البعض، كام أن الرشاكة تعتمد عىل درجة حتسن 

البعض، ومن ثم يصعب تقنينها  العالقات السياسية بني الدول وبعضها 

ووضع أهداف بعيدة املدى هلا بسبب التغريات التي تتعرض هلا املنطقة 

واستمرار اهليمنة االقتصادية الغربية عىل معظم الدول العربية خاصة 

البرتولية.

وعقد  العربية،  بالدول  عالقتها  حتسني  يف  كبرًيا  جهًدا  مرص  وتبذل 

االتفاقات املختلفة معها، من خالل تشجيع املستثمرين العرب يف شتى 

املجاالت االقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع الدول العربية. كام أن 

العاملة املرصية تقوم بدورها يف التنمية االقتصادية والعمرانية يف الكثري 

من الدول العربية.

التجارة الداخلية:
أو 	  مصنعة  سلع  من  املتنوعة  واخلدمات  السلع  تبادل  هبا  ويقصد 

منتجات زراعية وغريها ما بني املحافظات واملناطق املختلفة داخل 

الكربى،  املدن  تنترش يف  التي  املتخصصة  األسواق  الدولة من خالل 

مثل أسواق الفاكهة واخلرضاوات واملاشية.

اتسعت يف مدن مرص 	  الداخلية، وقد  التجارة  ازدهار  ذلك عىل  دل  األسواق وزاد عددها  ازدهرت هذه  وكلام 

املختلفة أسواق رئيسية للتبادل التجاري والتسوق مثل: املوالت، واملعارض، واملحالت الكربى، والتي تزداد يوًما 

بعد يوم.

توقع و ناقش ✦

✦

الوحدة  من  نوع  قيام  تتوقع  هل 

غرار  عىل  العربية  االقتصادية 

االحتاد األوريب.

تأكد من فهمك ✦

✦

التجــارة  بني  عالقــة  هنــاك  هل 

اخلارجية للبالد والتجارة الداخلية

هبا؟

ابحث وتعلم ✦

✦

املعلومات  شبكة  خالل  من  ابحث 

الدولية عن مناذج ألهم االستثامرات 

العربية يف مرص، وخلص ما توصلت 

كراسة  يف  عمل  ورقة  يف  إليه 

األنشطة.

ختري أحد مناذج التكتالت االقتصادية الناجحة ثم:

وضح إمكانية تطبيق فكرة هذا النموذج يف املنطقة العربية.	 

هل هناك رضوريات حتتم قيام هذا النوع من التكتل والرشاكة املرصية العربية؟	 

خلص ما توصلت إليه يف ورقة عمل يف كتاب األنشطة و التدريبات.	 

تطبيقات حياتية
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مشروع الدرس

يرتتب عىل النشاط الصناعي الكثري من املشكالت البيئية... ابحث من خالل شبكة املعلومات الدولية عن 

األخطار التي تسببها الصناعة عىل البيئة، ثم تعاون مع زمالئك بكتابة مقال عن الصناعة وأخطارها واحللول 

املستقبلية من وجهة نظرك.

!!

استعد للدرس التالي:

ما أهم املعامل السياحية يف مرص؟

&تذكر ما تعلمت في الدرس

الصناعة والتجارة

التجارة الداخليةالتجارة اخلارجية

الصناعة

خماطر الصناعةمعوقات الصناعةالصناعات الرئيسيةمقومات الصناعة جهود الدولة للنهوض بالصناعة

التجارة



القضايا املتضمنة
التسامح والتربية من أجل 	 

السالم.

✽

القيم املتضمنة
االلتزام بآداب التعامل مع  	 

السياح.   

تقدير أهمية التراث  	 

الثقافي.   

✽

املفاهيم املتضمنة

سياحة ترفيهية - سياحة بيئية - 

سياحة عالجية.

✽

املهارات الفرعية ✽

تفسير وتحليل الظواهر  	 

الجغرافية.   

 قراءة وتحليل الخرائط.	 

جمع وتنظيم المعلومات  	 

الجغرافية.   

الدرس الرابع :السياحة في مصر

أهداف الدرس:
في نهاية الدرس ينبغى أن يكون الطالب قادًرا على أن :

يعدد مقومات السياحة في مصر.. 1

يفسر أهمية البيئة الطبيعية المصرية كعامل من عوامل . 2

الجذب السياحي.

يوزع على خريطة صماء لمصر أهم المعالم السياحية . 3

بها.

يعطى تفسيًرا ألهمية شبه جزيرة سيناء السياحية.. 4

يبرهن باألدلة الجغرافية على صحة العبارة التالية» تعد . 5

مصر بلًدا سياحيًّا من الطراز األول«.

يوضح أنواع السياحة في مصر.. 6

يعدد جهود الدولة في مجال التنمية السياحية.. 7

يستنتج أهمية السياحة كمجال من مجاالت األنشطة . 8

االقتصادية.

يقيم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة . 9

وتنميتها.

يقترح خطة عمل للنهوض بالسياحة في مصر.. 10

يصمم فكرة إعالن للترويج للمعالم السياحية في . 11

مصر.

يقدر أهمية التراث الثقافى في مصر.. 12

يلتزم بآداب التعامل مع السائحين.. 13

✽
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مقومات اجلذب السياحى في مصر:
عزيزي الطالب/ عزيزىت الطالبة...

 تعد السياحة مصدًرا رئيسيًّا من مصادر الدخل القومى يف مرص مبا 	 

توفره من فرص عمل للمواطنني وعملة صعبة .

العامل، حيث تتوفر 	  السياحية ذات األمهية يف  الدول   وتعد مرص من 

فيها املقومات الطبيعية والبرشية الالزمة للسياحة فهل تعرف ما هذه 

املقومات؟ تتمثل هذه املقومات فياميىل:

أولًا: املقومات الطبيعية :
1 - املوقع اجلغراىف : 

ويتضح تأثريه فياميىل:

ملوقع مرص اجلغراىف بالقرب من املناطق التي يأىت منها السائحون أثره يف تقليل التكلفة.	 

متتلك مرص سواحل عىل البحرين األمحر واملتوسط وعىل خليجي العقبة والسويس بطول أكرث من 2000 كم، 	 

وهو ماميثل عامل جذب لسياحة الشواطئ، والسياحة البيئية خاصة لسواحل الشعاب املرجانية، هذا بجانب 

اجلزر العديدة أمام ساحل البحر األمحر وخليج العقبة، حيث تتنوع احلياة البحرية والربية باإلضافة إىل وجود 

شواطئ رملية وأخرى تطوقها الشعاب املرجانية، والتي تشكل عوامل جذب للسائحني.

2 - املناخ:

تتميز مرص مبناخ معتدل وهو ماميثل عامل جذب للسائحني يف مجيع فصول السنة خاصة يف فصيل الربيع واخلريف  

حيث ميثالن السنة السياحية .

فكروفسر ✦

✦

املكانة العاملية ملرص كدولة

سياحية؟

تأكد من أفكارك ✦

✦

ما املقومات الطبيعية الالزمة 

للسياحة واملتوفرة يف مرص؟

هنر النيلاملوقع اجلغرايف البيئة الطبيعيةاملناخ

مقومات اجلذب السياحى يف مرص

النقل

الرتاث احلضاري

التسهيالت السياحية

التنوع االجتامعي

املقومات البرشية املقومات الطبيعية
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3 - هنر النيل:

يعد هنر النيل الذى يشق جمراه وسط سهل فيىض خصب عىل جانبيه، وما 

يوجد به من جزر من عوامل جذب السائحني، وخاصة يف جزر أسوان، 

كام يعد أحدى وسائل النقل السياحي.

4 - البيئة الطبيعية :

تتميز مرص بوجود مناطق جبلية وهضبية وتعدد األشكال التضاريسية 

هبا مما يوفر للسائح بيئة مميزة مبناظرها الطبيعية اخلالبة وأحيائها الربية 

املتنوعة مما يساعد عىل قيام رحالت السفاري خاصة مع وجود  الواحات 

إن كانت مل تستغل االستغالل األمثل حتى  والعيون املائية املعدنية هبا، و

اليوم رغم قيمتها العالجية .

ا : املقومات البشرية : ثانياً
توجد العديد من املقومات البرشية للسياحة أمهها مايىل:

1 - النقل:

يعد النقل أحد مقومات النشاط السياحي واألكرث تأثرًيا يف تطور 	 

حركة السياحة وتنميتها.

هذا وتوجد يف مرص شبكة من الطرق الربية احلديثة التي تربط 	 

مقاصدهم  إىل  السائحني  وصول  وتسهل  املختلفة،  مرص  أجزاء 

السياحية يف كل أنحاء مرص.

السائحني 	  من   ٪7 نحو  لنقل  الرئيسية  الوسيلة  اجلوي  النقل  يعد 

بالعامل  مرص  تربط  التي  الطريان،  خطوط  خالل  من  مرص  إىل 

اخلارجي إىل جانب وجود العديد من املطارات املحلية يف مناطق 

مرص املختلفة.

يلعب النقل البحري دوره يف جمال النقل السياحي خاصة من الدول 	 

العربية عن طريق موانئ البحر األمحر . اذكر بعض هذه املوانئ.

2 - الرتاث احلضاري:

آثار  هبا  يوجد  حيث  التنوع؛  شديد  احلضاري  برتاثها  مرص  تتميز 

الفرعونية  احلضارة  من  بدًءا  القدمية  التارخيية  العصور  إىل  ترجع 

ومروًرا باليونانية والرومانية  والقبطية واإلسالمية، والتي تنترش يف 

اختبر معلوماتك ✦

✦

اذكر أمثلة لبعض العيون املائية 

العالجية املوجودة يف مرص.

فكر وفسر ✦

✦

أمهية البيئة الطبيعية املرصية

كعامل من عوامل اجلذب السياحي.

بعض األشكال اخلالبة
 بالصحراء البيضاء

يقع محام موىس شامل طور سيناء،

5 أحواض، وهي  مياهه من  وتتدفق 

موىس  عيون  أما  كربيتية،  مياه 

للتطوير  حتتاج  عيون   7 هبا  فيوجد 

وصيانة آبارها.

أضف إلى معلوماتك ✿

تم إنشاء العديد من املطارات خلدمة

السياحة، ومنها مطار مرىس علم،

 ومطار رشم الشيخ وغريها.

أضف إلى معلوماتك ✿
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واليابان  الشاملية،  وأمريكا  أوربا،  دول  من  خاصة  للسياحة،  مهم  جذب  عامل  ومتثل  البالد،  من  خمتلفة  مناطق 

وغريها. )اذكر أمثلة لبعض املعامل السياحية املوجودة يف مرص(.

3 - التسهيالت السياحية:

تتمثل التسهيالت السياحية يف األيدي العاملة والقري السياحية والفنادق واملطاعم وغريها من املباين التي تسهل 

حركة النشاط السياحي.ومتثل األيدي العاملة أحد العوامل الالزمة للنشاط السياحى ولذلك فقد تزايد االهتامم 

مؤخًرا بإنشاء الكليات واملعاهد السياحية، والتي وفرت كوادر فنية  مدربة خلدمة النشاط السياحي. كام تم إنشاء 

املتوسط  البحر  البحر األمحر ساحل  السياحية بجنوب سيناء وساحل  املناطق  السياحية يف  القري  عدد كبري من 

القاهرة واجليزة واالسكندرية  تنترش يف  والتي  الفنادق مخس نجوم،  العديد من  والواحات. كام يوجد يف مرص 

وأسوان والغردقة ورشم الشيخ.

4- التنوع االجتامعي:

املناطق احلرضية والريفية  البيئات اجلغرافية، حيث نجد سكان  بتنوع  املرتبط  بالتنوع اإلجتامعي  تتميز مرص 

منه عامل جذب  به جتعل  املجتمعات عادات وتقاليد وثقافات خاصة  والنوبية، ولكل جمتمع من هذه  والبدوية 

للسياحة.

 واآلن عزيزي الطالب هيا بنا يف جولة نتعرف من خالهلا عىل:

املناطق السياحية في مصر:
تتعدد املناطق السياحية يف مرص وذلك عىل النحو التايل:

1 - ساحل مرص الشاميل:

القرى  عرشات  به  وتوجد  غرًبا،  السلوم  حتى  اإلسكندرية  من  وميتد 

ومرىس  الرمحن،  عبد  وسيدى  العلمني،  مناطقه:  أهم  ومن  السياحية، 

مطروح. وجيذب هذا النطاق السياحة العربية.

2 - سيناء :

تعد من مناطق السياحة الرئيسية يف مرص ويرجع ذلك إىل ما ييل:

وجبلية 	  ساحلية  بيئة  بني  ما  التنوع  شديدة  طبيعية  مبقومات  تتميز 

وصحراوية.

الدافئ 	  وباملناخ  الرملية  الشواطئ  بكرثة  العقبة  خليج  سواحل  تتميز 

شتاًء والشمس الساطعة، إضافة إىل امتداد الشعاب املرجانية مما جعله 

من مناطق اجلذب السياحي الرئيسة خاصة يف رشم الشيخ. 

توجد يف سيناء العديد من اآلثار القدمية املهمة مثل: دير سانت كاترين، وقلعة صالح الدين، وغريها.	 

فكر و فسر ✦

✦

األمهية السياحية لشبه جزيرة سيناء.

الشعاب املرجانية يف رشم الشيخ
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3 - القاهرة الكربى:

تضم القاهرة واجليزة واملناطق القريبة، ومن أهم معاملها السياحية أهرامات اجليزة، وقلعة صالح الدين، واألزهر 	 

الرشيف، والكنيسة املعلقة، وغريها.

4 - الوجه القبىل:

وتوجد به آثار تارخيية من الفرعونية حتى اإلسالمية وتنترش يف معظم مدنه وقراه، ومن أمهها معابد وآثار األقرص 	 

ومعبد أىب سمبل جنوب أسوان، وآثار  تونا اجلبل واألشمونني يف املنيا وغريها.

هذا ويوجد بالفيوم الكثري من املعامل األثرية مثل: آثار ميدوم، وعني السيلني، بجانب منطقة بحرية قارون.	 

5 - ساحل البحر األمحر:

إقليم  سياحي هام عىل اخلريطة السياحية ملرص، ويرجع ذلك إىل:	 

زرقاء،  صافية  مياه  أمامها  متتد  ساحلية  بيئة  من  البيئات  بتنوع  متيزه   -

وشعاب مرجانية غاطسة متتد بامتداد الساحل، وسهول رملية سهلية 

فكر و فسر ✦

✦

أمهية ساحل البحر األمحر عىل

اخلريطة السياحية ملرص.

شكل )58( التوزيع اجلغراىف ألهم املعامل السياحية يف مرص

معبد أبو سمبل

حممية الصحراء البيضاء

معبد حتشبسوت

هرم ميدوم

معبد األقرص

معبد فيلة

أهرامات اجليزةدير سانت كاترين

مقابر بين حسن رشم الشيخ
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تطل ببالجات رملية نقية يف قطاعات كبرية منه. 

- ظهري جبيل تقطعه أودية عديدة متثل مسالك وطرق إىل داخل 

الصحراء، وعادة ما تتم هبا السياحة البيئية.

6 - واحات الصحراء الغربية:

 حيث تتوفر العيون املائية الكربيتية واملعدنية احلارة يف عدد كبري من 	 

الواحات. هذا بجانب العديد من اآلثار مثل: معبد هيبس باخلارجه، 

ومقابر املزوقة، ومقربة شندى بالداخلة.

تتوفر 	  حيث  السفاري،  لسياحة  جذب  مناطق  الواحات  تعد   كام 

التضاريسية  واألشكال  الرملية  الكثبان  وتنترش  السفاري،  خميامت 

املتميزة.

أنواع السياحة في مصر:
تتعدد أنواع السياحة يف مرص وذلك عىل النحو التايل:

1- السياحة الرتفيهية

 وهتدف إىل االسرتاحة من عناء العمل. وتعد البيئة الطبيعية اخلالبة يف 	 

مرص سواء عىل سواحلها البديعة أو صحارهيا ومعاملها الداخلية مقوم 

أساىس هلذا النوع من السياحة.

2- السياحة الدينية: 

السياحة يف مرص، حيث توجد هبا معامل سياحية  أنواع  أقدم  تعد من  

سانت  دير  مثل  املختلفة،  العامل  جهات  من  السائحون  إليها  يأىت  دينية 

كاترين، واملساجد القدمية بالقاهرة، ومدن مرص املختلفة.

3- السياحة العالجية:

يأىت عدد كبري من السائحني إىل مرص من دول العامل املختلفة، خاصة 

✦ ابحث وتعلم 

✦

املعلومات  شبكة  خالل  من  ابحث 

سياحية  معامل  ثالثة  عن  الدولية 

السياحة  أنواع  حدد  ثم  مرص،  يف 

مع  وتعاون  منها،  بكل  املرتبطة 

بتجميعه  قمت  ما  بتسجيل  زمالئك 

بالدي  يف  السياحة  بعنوان  مقال  يف 

لينرش يف جملة احلائط املدرسية.

أنواع السياحة يف مرص

السياحة الدينية

السياحة البيئية السياحة العالجية

السياحة الثقافية والتارخييةسياحة املؤمترات

السياحة الرتفيهية

تساؤل ذاتي

لعلك تسأل عزيزي الطالب:

ما أنواع السياحة يف مرص؟

??

فكر  ووزع ✦

✦

وزع  عىل خريطة صامء ملرص

أهم املناطق السياحية هبا )حدد

ثالثة عىل األقل(.

فكر وبرهن ✦

✦

برهن باألدلة اجلغرافية أن مرص بلد

سياحي من الطراز األول.
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قيم أتعلمها:

االلتزام بآداب التعامل مع السياح 

يعكس مظهرا مرشًفا للحضارة 

املرصية، فكن عىل قدر املسئولية.

z
املرصية  الطبيعية  البيئة  يتوفر يف  العالج، حيث  هبدف  العربية  الدول 

وغريها  حلوان  يف  الكربيتية  العيون  مثل  العالجية  املراكز  من  العديد 

من املناطق، حيث العالج البيئي سواء باملياه املعدنية أو التعرض ألشعة 

أمراض  من  للتخلص  احلال يف سيوه  مثلام  الرمال،  الدفن يف  أو  الشمس 

الروماتيزم وغريها.

4- سياحة املؤمترات:

تطورت هذه السياحة كثرًيا يف الفرتات األخرية وأصبحت منطًا مهامًّ ما بني أمناط السياحة يف مرص حيث تعقد 

املؤمترات السياسية مثل مؤمترات القمة العربية ومؤمترات القمة اإلسالمية، وتوجد الكثري من املنشآت التي تعقد 

هبا هذه املؤمترات يف الفنادق وغريها من املنشآت، والتي تساهم يف جذب القادمني ملثل هذا النوع من السياحة.

5- السياحة البيئية: 

السياحة  جمال  مؤخًرا  دخلت  التي  احلديثة  السياحة  أمناط  أحد  وهى 

لالستمتاع  الطبيعية  املناطق  إىل  السياحة  هبا  ويقصد  وسوقها،  العاملية 

يف  الربية  واحليوانات  الطيور  مراقبة  مثل  بعنارصها  املساس  دون  هبا 

املحميات الطبيعية مثل حممية الربدويل والزرانيق ورحالت السفاري يف 

مناطق األودية بسيناء وصحاري مرص املختلفة .

6- السياحة الثقافية والتارخيية:

لوفرة  السياحة، وذلك  النوع من  أهم مناطق اجلذب هلذا  تعد مرص من 

واإلسالمية.  والقبطية  والرومانية  الفرعونية  املتنوعة  التارخيية  آثارها 

كام تتوفر هبا املتاحف واملسارح ودور السينام واملكتبات الكربى مثل 

مكتبة اإلسكندرية وكلها عوامل جذب للسياحة الثقافية .

جهود الدولة لتنمية السياحة:
1 - إنشاء  وزارة للثقافة ولآلثار لدعم وتنمية املرشوعات الكربى 

واحلفاظ عىل النظم الثقافية واحلضارية املرصية .

2 - التوسع يف إنشاء الفنادق بدرجاهتا املختلفة .

3 - حتسني الطرق ووسائل النقل سواء كان هنريًّا أو جويًّا أو بريًّا 

4 - تطوير القرى السياحية واملنتجعات.

5 - املشاركة يف املعارض العاملية وزيادة عملية التسويق السياحي يف دول العامل 

فكر واستنتج ✦

✦

فكر ......و استنتج:

أمهية السياحة كمجال من جماالت

األنشطة االقتصادية.

فكر واقترح ✦

✦

ضع خطة عمل للنهوض بالسياحة يف

مرص.

أحد خميامت السفارى
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6 - التوسع يف إنشاء املطارات باملناطق السياحية وتطويرها.

إرشادهم بكيفية التعامل مع السائحني. 7 - توعية املواطنني و

8 - إنشاء كليات  ومعاهد السياحة لتوفري الكوادر العلمية والكفاءات يف 

العمل السياحي.

استعد للدرس التالي:

ما املشكالت التي تعاىن منها وسائل النقل واملواصالت يف 

مرص؟

&تذكر ما تعلمت في الدرس
السياحة يف مرص

املناطق السياحيةمقومات السياحة

الرئيسة يف مرص

جهود الدولة يف جمال 

التنمية السياحية

أنواع السياحة

مشروع الدرس

إدارة املدرسة، قم بزيارة ميدانية إىل أحد املعامل السياحية القريبة منك، و قم  بالتنسيق مع معلمك و

بإعداد تقرير عن تلك الزيارة. خلص ما توصلت إليه يف ورقة عمل يف كراسة النشاط.

!!

تساؤل ذاتي

ما  جهود الدولة يف جمال التنمية 

السياحية ؟

??

فكر ، قيم ، عبر ✦

✦

ما تقييمك للجهود التي تبذهلا الدولة 

للنهوض بالسياحة وتنميتها؟



القضايا املتضمنة
حسن استخدام الموارد  	 

وتنميتها   

الوعي المروري.	 

✽

القيم املتضمنة
الحفاظ على الممتلكات العامة 

للدولة.

✽

املفاهيم املتضمنة

نقل بري.	 

نقل مائي.	 

✽

املهارات الفرعية ✽

استنتاج الظواهر الجغرافية.	 

قراءة وتحليل الخرائط	 

جمع وتنظيم المعلومات  	 

الجغرافية.   

إبداء الرأى مدعًما باألدلة.	 

الدرس اخلامس :النقل واملواصالت في مصر

أهداف الدرس:
في نهاية الدرس ينبغى أن يكون الطالب قادًرا على أن :

يفسر أهمية وسائل النقل بالنسبة للدولة.. 1

يعدد أنواع النقل والمواصالت في مصر.. 2

يستنتج المشكالت التي تعانى منها السكك الحديدية في مصر.. 3

يذكر أهم خطوط السكك الحديدية بمصر.. 4

يوضح أهمية قناة السويس كطريق مالحي.. 5

يحدد على خريطة صماء لمصر أهم الموانئ.. 6

يشرح الخطط المستقبلية لتحسين وسائل النقل والمواصالت . 7

وتطويرها في مصر.

يعدد مصادر الدخل القومى المصري.. 8

يستنتج أسباب انخفاض معدل الدخل القومى على الرغم من  . 9

تعدد الموارد اإلقتصادية.

يشرح التحديات التي تواجه االقتصاد المصري.. 10

يحدد  خطة مشروع للنهوض باقتصاد مصر والتغلب على  . 11

معوقاته.  

يعدد اإلجراءات التي يمكن للدولة اتباعها للنهوض  . 12

باالقتصاد المصري.  

يفسر صعوبات النقل النهري.. 13

يصيغ تعميًما يوضح طبيعة العالقة بين مجاالت األنشطة  . 14

االقتصادية والموارد المتاحة .  

✽
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عزيزي الطالب/ عزيزىت الطالبة...

تعد طرق النقل بأنواعها املختلفة مبثابة رشايني احلياة بالنسبة للدولة، ويرجع ذلك إىل أنه يتم عن طريقها نقل 

األفراد من مناطق السكن إىل مناطق العمل يف شكل حركة يومية والعكس.كام يتم بواسطتها نقل البضائع من 

املصانع إىل األسواق، ونقل املواد اخلام من املناجم إىل املصانع وهكذا.

أنواع النقل واملواصالت في مصر:
تتعدد أنواع النقل واملواصالت يف مرص، وذلك عىل النحو التايل:

1- النقل البرى: 
أ- الطرق الربية:

متتد فوق األرايض املرصية شبكة من الطرق الربية املرصوفة وغري املرصوفة، يبلغ طوهلا أكرث من 40 ألف كيلو 

مرت، ومن أمهها طريق القاهرة - اإلسكندرية، وطريق القاهرة - أسيوط الغرىب، وطريق القاهرة - السويس. وتعد 

الرئيسية  الوسيلة  السيارات 

والبضائع  الركاب  لنقل 

مناطق  بني  املختلفة  والسلع 

البالد.

ب- السكك احلديدية:

الدول  أقدم  من  مرص  تعد 

السكك  استخدمت  التي 

أول  إنشاء  وبدأ  احلديدية، 

بني  ما  1851م  عام  يف  خط 

واإلسكنـدريــة  القـاهــرة 

عام  يف  قطار  أول  وانطلق 

1853م.

تساؤل ذاتي

لعلك تسأل عزيزي الطالب:

ما أنواع النقل واملواصالت يف مرص؟

??

النقل الربى

النقل البحرىالنقل النهرىالسكك احلديديةالطرق الربية

النقل اجلوىالنقل املاىئ

أنواع النقل واملواصالت يف مرص

شكل )59( الطرق الربية الرئيسية يف مرص
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ومتتد اخلطوط احلديدية للربط بني مدن الدلتا والوادي بطول نحو 5000كم 

شكل )60( وتلعب السكك احلديدية دوًرا كبرًيا لنقل املسافرين والبضائع 

والرثوة املعدينة داخل األرايض املرصية.

2- النقل املائى:
أ- النقل النهري:

ويشمل النقل خالل هنر النيل وفرعيه رشيد ودمياط والرتع الرئيسية 

مثل ترعة اإلبراهيمية وبحر يوسف.

للطرق 	  إضافة  النيل  هنر  خاصة  الداخلية  املائية  الطرق  وتشكل 

الربية والسكك احلديدية، وسائل النقل الرئيسة يف كل من الوجه 

القبيل والبحري.

ويبلغ طول الطرق املائية املالحية يف مرص 3344كم.	 

ويتم نقل نحو 8 ماليني طن من البضائع يف السنة بواسطة النقل 	 

املاىئ الداخىل، وعىل الرغم من ذلك فهناك صعوبات ترتبط بالنقل 

النهرى منها:

- البطء وانخفاض منسوب املياه يف بعض الفرتات، وعدم توفر 

موانئ هنرية حديثة لرسو السفن.

شكل )60( السكك احلديدية الرئيسية يف مرص

اختبر معلوماتك ✦

✦

ما أهم خطوط السكك احلديدية 

مبرص؟

اختبر معلوماتك ✦

✦

ما املشكالت التي تعاىن منها 

السكك احلديدية يف مرص يف 

الوقت احلارض؟ وما اآلثار 

املرتتبة عىل ذلك؟

قطار لنقل البضائع

املرصيني 	  قدماء  اهتامم  كان 

اهتاممهم  من  أكرث  املايئ  بالنقل 

مرشوعاهتم  ومن  الربي،  بالنقل 

النيل  تصل  مالحية  قناة  شق 

األمحر  للبحر  الشاميل  بالطريق 

لتسهيل التجارة.

إىل 	  أسوان  من  النيل  هنر  جمرى 

طوال  للمالحة  صالح  القاهرة 

العام لعدم وجود عقبات مالحية.

أضف إلى معلوماتك ✿
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ب- النقل البحري:

قناة السويس:

 تعد من أهم املمرات املالحية العاملية، حيث تعربها السفن وناقالت 	 

النفط من دول العامل املختلفة، وتتميز كطريق مالحى باستقامتها يف 

معظم امتدادها، وتعد قناة السويس مصدر دخل رئيىس ملرص، يبلغ 

نحو 6 مليارات دوالر سنويًّا.

 

ويرجع 	  قليل؛  املرصية  املوانئ  عدد  فإن  مرص  سواحل  طول   رغم 

ذلك إىل أن معظم هذه السواحل بعيد عن العمران بالوادي والدلتا إىل 

جانب عدم صالحية سواحل كثرية، ومن أهم املوانئ ما ييل:

ميناء اإلسكندرية:
تتعامل مع أكرث من نصف جتارة مرص اخلارجية، ويستقبل ويصدر ما 

يزيد عىل 20 مليون طن من البضائع سنويا.

ميناءا بور سعيد:
ومها امليناء اخلارجى، حيُث يقع رشق مدخل القناة الشاميل، وامليناء 

الداخيل ويقع جنوب بور سعيد.

اختبر معلوماتك ✦

✦

ما أهم املوانئ املرصية؟

فكر ووزع ✦

✦

وزع عىل خريطة صامء ملرص 	 

أهم املواىن املرصية 

ضع مفتاًحا للخريطة من 	 

إنشائك.

فكر وبرهن ✦

✦

أمهية النقل واملواصالت كمقوم

من مقومات خمتلف األنشطة

االقتصادية يف مرص.

فكروفسر ✦

✦

أمهية قناة السويس كطريق 

مالحي.

الحظ وتعلم

شكل )61(  أهم املوانئ البحرية يف مرص 

ميناء بورسعيد
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ميناء السويس:

يقع عىل الطرف اجلنويب لقناة السويس، ويعد من أهم املوانئ 	 

بالنسبة حلركة الركاب والبضائع عىل البحر األمحر.

أُنشئ ميناء السويس احلديث شامل غرب امليناء القديم.	 

ميناء سفاجا:

وهو ميناء جتاري وتعديين.

3- النقل اجلوى:
يف  االقتصادية  للحياة  الرئييس  الرشيان  مبثابة  اجلوي  النقل  أصبح 

للنشاط  جذب  وعنرص  الدولية،  للتجارة  وركيزة  احلديث،  العرص 

السياحي يف مرص. وقد ساعد عىل ذلك املوقع اجلغرايف املتميز ملرص، 

مما جعلها نقطة التقاء لكثري من اخلطوط اجلوية العاملية. ويوجد يف 

مرص حالًيا 21 مطاًرا منها 10 مطارات دولية  و 11 مطاًر حمليًّا، ومن 

ومن  واإلسكندرية.  الشيخ  ورشم  القاهرة  مطار  الدولية  املطارات 

املطارات املحلية مرىس مطروح واخلارجة.

مستقبل النقل  في مصر:
وضعت العديد من اخلطط املستقبلية لتحسني وسائل النقل وتطويرها 

ومن أمثلة املرشوعات املستقبلية:

امتدادات مرتو األنفاق للوصول إىل أطراف مدينة القاهرة واملدن اجلديدة.	 

تعميق قناة السويس وتطويرها.	 

إنشاء موانئ حديثة.	  تطوير املوانئ القدمية و

تطوير السكك احلديدية وجتديدها.	 

تطوير بناء السفن وزيادة أعداد السفن املالحية املرصية.	 

مرشوع حتت الدراسة لعمل جرس بحري ما بني مرص والسعودية 	 

جنوب خليج العقبة؛ لتسهيل حركة نقل األفراد والبضائع بني 

الدولتني.

واآلن عزيزي الطالب وبعد أن تعرفنا عىل جماالت األنشطة االقتصادية 

يف مرص، هيا بنا يف جولة نتعرف من خالهلا عىل الوضع االقتصادي 

املرصي والتحديات التي تواجهه وكيفية النهوض به.

الدرس اخلامس: النقل واملواصالت في مصر

مطار مرىس علم الدويل

فكر.استنتج.قارن ✦

✦

قارن بني أنواع النقل املختلفة من

حيث مزايا وعيوب كل منها، وسجلها 

يف كتاب األنشطة والتدريبات.

تساؤل ذاتي

لعلك تسأل عزيزي الطالب:

ما مستقبل النقل  يف مرص؟

??

بلغ عدد رحالت الطريان 	 

باملطارات املرصية يف عام 2011 

نحو 330 ألف رحلة، و بلغ عدد 

الركاب نحو 30 مليون راكب.

أضف إلى معلوماتك ✿
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الوضع القتصادي املصري:
يتحدد الوضع االقتصادي ألى دولة مبا متتلكه من موارد طبيعية وموارد برشية، وبالتطبيق عىل مرص نجد أن مرص 

غنية مبواردها الطبيعية املعدنية والزراعية والصناعية وغريها، وغنية مبوقعها املهم ومبواردها البرشية والتارخيية 

التي تنفرد هبا بني دول العامل، ومن ثم تتعدد مصادر الدخل القومي يف مرص وذلك عىل النحو التايل:

2010م  عام  مرص  يف  واحليواين  والسميك  الزراعي  الدخل  صاىف  قيمة  بلغت  فقد  املتنوع؛  الزراعي  اإلنتاج   -1

)150.7( مليار جنيه.

2- تنتج مرص كميات كبرية من البرتول والغاز الطبيعى تبلغ قيمتها السنوية أكرث من 136 مليار جنيه.

3- تبلغ قيمة املنتجات املعدنية واملحاجر يف مرص نحو 1.5 مليار جنيه

4- تبلغ قيمة اإلنتاج الصناعي بأنواعه املتعددة ما يزيد عىل مائة مليار 

جنيه مرص.

5- تعد قناة السويس مصدًرا رئيسيًّا للعمالت الصعبة، التي تزيد عىل 4 

مليارات دوالر )نحو 25 مليار جنيه سنويًّا(.

البنوك وذوهيم يف  إىل  تبلغ مدخرات املرصيني يف اخلارج واملحولة   -6

مرص ما يزيد عىل 40 مليار جنيه سنويًّا.

واحلقيقة أنه رغم املوارد االقتصادية الكبرية نسبيًّا واملتاحة إال أن الدخل 

القومي يف مرص منخفض. )فام تفسريك لذلك؟( 

التحديات التي تواجه القتصاد املصري:
يعاين االقتصاد املرصي من العديد من املشكالت والتحديات التي تقف 

عقبة يف سبيل النهوض به وتتمثل فيام ييل:

أ - انخفاض مستوى التقنيات بشكل عام يف كل املجاالت اإلنتاجية.

ب- الديون : ويقصد هبا الديون اخلارجية التي زادت عىل 36 مليار دوالر . هذا إىل جانب ما يزيد عىل 200 مليار 

جنيه ديون داخلية عىل الدولة جتاه السكان وهى يف ازدياد مضطرد.

حـ- عدم االستقرار يف األوضاع السياسية باملنطقةككل ويف مرص خاصة، مما ينعكس سلًبا عىل االقتصاد بجانب 

عودة العديد من العاملني بالدول العربية إىل البالد مما يضيف عبًئا جديًدا عىل اقتصاديات البالد.

د- زيادة معدالت االستهالك من السلع واملنتجات غري املتوفرة بالقدر الكاىف مما ميثل عبًئا عىل امليزان التجاري 

املرصي وزيادة معدالت االسترياد.

فكر واستنتج ✦

✦

أسباب انخفاض معدل الدخل

القومي يف مرص عىل الرغم من تعدد

املوارد االقتصادية.

تساؤل ذاتي

لعلك تسأل عزيزي الطالب:

ما التحديات التي تواجه االقتصاد 

املرصي؟

??
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كيفية النهوض بالقتصاد املصري:
للوصول إىل االنطالق االقتصادي ملرص جيب بداية أن تركز اجلهود يف مواجهة التحديات املذكورة مع وضع خطط 

طموحه لالستغالل األمثل للموارد االقتصادية املتاحة، من خالل وضع أولويات لربامج التنمية، وذلك عىل النحو التايل:

1- العمل بأقىص رسعة عىل استقرار األوضاع السياسية يف البالد مع استقرار األوضاع األمنية.

2- االهتامم بالرثوات املعدنية ومصادر الطاقة، والبحث عن موارد جديدة، واستغالهلا االستغالل األمثل من خالل 

تشجيع االستثامرات القومية واألجنبية.

الوسائل  وتطوير  جديدة،  أراض  واستصالح  للزراعة  الصاحلة  املناطق  حتديد  خالل  من  بالزراعة  االهتامم   -3

الزراعية، واستنباط سالالت نباتية جديدة خاصة من املحاصيل الغذائية.

4- البحث عن مصادر مياه جديدة يف املناطق الصحراوية والساحل 

الشاميل، وتشجيع االستثامر يف حفر اآلبار.

إزالة املعوقات أمامها وتطوير املناطق  5- دعم السياحة وتشجيعها و

السياحية.

6- التعاون مع دول حوض النيل وتفعيل االتفاقات اخلاصة بتقسيم مياه 

النيل من خالل املفاوضات والتعاون يف املجاالت املختلفة.

7- االهتامم بالعاملة املرصية باخلارج وحل مشاكلهم، وذلك من خالل السفارات املرصية هبا.

8- االهتامم بالتعليم خاصة التعليم الفين ودعم البحث العلمي.

9- التوسع يف استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف الدراسات االقتصادية والذى ينتج لنا ما ييل:

أمهية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف الدراسات االقتصادية

ــاج خرائــط توزيــع املــوارد وجمــاالت األنشــطة 	  رسعــة ودقــة إنت

االقتصادية.

ســهولة تــداول املعلومــات االقتصادية مــع املؤسســات العلمية عىل 	 

املستوى املحىل والعاملي.

ــات واخلرائــط املرتبطة بالدراســات 	  ســهولة تعديل وحتديــث البيان

االقتصادية.

حتديد األماكن التي تعاين من مشكالت اقتصادية، واقرتاح حلول هلا 	 

يف ضوء الدراسة الشاملة.

✦ ركن التفكير 

✦

بعد دراستك ملجاالت األنشطة

االقتصادية، صغ تعمياًم يوضح

طبيعة العالقة بني األنشطة

االقتصادية واملوارد املتاحة.

أقوال مأثورة

»تاريخ كل أمة خط متصل، وقد 

يصعد اخلط أو هيبط، وقد يدور 

ال  ولكنه  ينحين  أو  نفسه  حول 

ينقطع«.

حممد حسنني هيكل

z
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&تذكر ما تعلمت في الدرس

النقل واملواصالت يف مرص

أنواع النقل 

واملواصالت يف مرص

مستقبل النقل 

واملواصالت يف مرص

الوضع االقتصادي املرصي والتحديات 

إجراءات النهوض به التي تواجهه و

قضية للمناقشة ✦

✦

إمكانية تعميم مرشوع مرتو 

األنفاق يف مجيع أرجاء الدولة.

مشروع الدرس

بوضع  الدولية  املعلومات  بشبكة  وباإلستعانة  زمالئك  مع  تعاون 

معوقاته  عىل  والتغلب  املرصي  باالقتصاد  للنهوض  مرشوع  خطة 

.Facebook وانرشه عىل صفحتك عىل الـ

!!

نصائح تربوية:

احرص عىل رشاء املنتجات 	 

املرصية.

حافظ عىل املمتلكات 	 

العامة للدولة.

التزم بآداب التعامل مع 	 

السياح.

حافظ عىل اآلثار املرصية.	 

z

تطبيقات تكنولوجية

بوضع  الدولية  املعلومات  بشبكة  وباالستعانة  زمالئك  مع  تعاون 

أهم  عىل  والتغلب  مرص  يف  احلديد  لتطويرالسكك  مرشوع  خطة 

مشكالهتا لرفعة للحكومة املرصية لدراسته واآلخذ به؟

خلص ما توصلت اليه يف ورقة عمل يف كتاب األنشطة والتدريبات.



187

الوحدة اخلامسة

الدرس اخلامس: النقل واملواصالت في مصر

أضف إلى قاموسك اجلغرافي&
معناهاملفهوم

قنوات مائية اصطناعية تشق لتوصيل مياه النهر إىل األرايض الزراعية.ترع

قناطر
حواجز مائية هلا بوابات تنشأ يف جمرى النهر وتعمل عىل رفع املياه أمامها لتصب يف الرتع املتفرعة 

أمامها.

تعدين
استخراج اخلامات املعدنية من باطن األرض وهناك نوعان من التعدين: التعدين السطحى حينام تكون 

املعادن قريبة من السطح والتعدين الباطن، حيثام تكون املعادن عىل أعامق بعيدة من سطح األرض.

تتكون من عنرص أو أكرث من العنارص غري العضوية.معادن الفلزية

تتكون من عنارص عضوية أو غري عضوية.معادن الالفلزية

تبادل السلع واخلدمات بني الدولة وغريها من دول العامل األخري.جتارة خارجية

جتارة داخلية
تبادل السلع واخلدمات املتنوعة من سلع مصنعة أو منتجات زراعية وغريها ما بني املحافظات واملناطق 

املختلفة داخل الدولة من خالل األسواق املتخصصة.

هتدف إىل االسرتاحة من عناء العمل.سياحة ترفيهية

سياحة بيئية
أحد أمناط السياحة احلديثة ويقصد هبا السياحة إىل املناطق الطبيعية لالستمتاع هبا دون املساس 

بعنارصها.

أحد أمناط السياحة احلديثة و يقصد هبا السياحة إىل مناطق خمتلفة هبدف العالج.سياحة عالجية
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