 2ــ ما الدوافع األساسية للهجرة الداخلية فى مصر ؟
 3ــ من وجهة نظرك :
ــ كيف يمكن الحد من الهجرة إلى المدن الكبرى ؟
( ب ) ما أوجه الشبه واالختالف بين كل من  ....؟
 1ــ منخفض الفيوم ــ وادى النيل .
 2ــ الحد الغربى لمصر ــ الحد الجنوبى لها .
( ج ) حدد فى أى المناطق والمدن اآلتية يزداد إيراد النهر وفى أيها يقل موضحا السبب :
 1ــ نيمولى .
 2ــ بحيرة نو .

ج

بقية األسئلة فى الصفحة الثانية

ا االســـــم

 3ــ ملكال .

ُروجع ومطابق لألصل اليدوى وي ُـطبـع على مسئولية اللجنة الفنية ،

 1ــ إلى أى مدى تنطبق العبارة السابقة على توزيع الكثافة السكانية فى الدلتا ؟

التوقيــــــــع

فى ضوء دراستك لهذه العبارة ـــ أجب عما يأتى :

التاريخ

السؤال األول  15 ( :درجة )
( أ ) حدد أى العبارات اآلتية صحيحة و أيها خطأ  ،مع ذكر السبب فى كل حالة :
 1ــ مساحة دول حوض النيل أكبر من مساحة الحوض نفسه .
 2ــ معدل انحدار النيل جنوب الخرطوم أسرع من شماله .
 3ــ أثر بناء السد العالى فى الشكل التضاريسى لبالد النوبة .
 4ــ يعد فصل الربيع أفضل فصول السنة طقسا فى مصر .
 5ــ تأخر قيام الصناعات الكهربائية فى مصر لفترة طويلة .
(ب ) بم تفسـر  ...؟
 1ــ بحيرة ألبرت أفضل من بحيرة فيكتوريا
فى إقامة خزان صناعى .
 2ــ اختالف التصريف المائى للصحراء
الشرقية عنه فى الصحراء الغربية .
 3ــ األهمية االقتصادية للقطن فى مصر .
 4ــ تعد صناعة الغزل والنسيج أهم الصناعات
()3
()2
التحويلية بمصر .
(ج) أمامك خريطة صماء لحوض النيل ــ اكتب فى
()4
كراسة إجابتك مدلول األرقام الموقعة عليها :
 1ــ بحيرة . ..................
 2ــ نهر . .....................
()0
 3ــ رافد . ....................
 4ــ سد . .....................

وخدمة الصرف " .

االســـــم

أجب عن األسئلة اآلتية :

【 األسئلة فى صفحتين 】

( أ ) " أكثر األجزاء كثافــة سكانية فى مصر أحسنها تربة وأكثرهــا حظا من ميـــاه الرى

التوقيــــــــع

تنبيه مهم  :اإلجابات المتكررة عن أسئلة الصواب والخطأ لن تقدر ويتم تقدير اإلجابة األولى فقط .

} األسئلة فى أربع صفحات {

السؤال الثانـى 15 ( :درجة )

التاريـخ

} {275ث.ع.ع  /أول
جمهورية مصـر العربية
وزارة التربية والتعليم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة { نظام حديث } لعام  4102م
{ الدور األول }
الـزمـن  :ثالث ساعات
الجغرافيـا

14ح

تابـع } {275ث.ع.ع /
أول

ــ  2ــ

14ح

 4ــ جنوب الخرطوم .
بقية األسئلة فى الصفحة الثالثة

ج

بقية األسئلة فى الصفحة الرابعة

 2ــ قارن بين :
ــ قناطر أدفينا وقناطر إسنا  ( .من حيث الغرض من إنشائهما )
 3ــ ماذا يحدث إذا تم حفر قناة جونجلى ؟
( ب ) ما العالقة بين كل من  ....؟
 1ــ األخدود األفريقى والحدود الشرقية لحوض النيل .
 2ــ الزيادة السكانية والقمح فى مصر .
 3ــ التضاريس والمناخ فى مصر .
( ج ) إلى أى حد يسهم توجيه العمران فى تنمية موارد مصر بالنسبة للمناطق التالية ....؟

ُروجع ومطابق لألصل اليدوى وي ُـطبـع على مسئولية اللجنة الفنية ،

 1ــ ما األسباب التى أدت إلى زيادة الفاقد من مياه الرى فى مصر ؟

التوقيــــــــع

فى ضوء العبارة ــ أجب عما يأتى :

التاريخ

 1ــ إقليم مريوط .
ا االســـــم

ا ــ منطقة إلنتاج الحديد فى الصحراء الغربية .
ب ــ تيار هجرة إلى سيناء .
ج ــ أكبر منخفضات الصحراء الغربية مساحة
وأكثرها عمقا .
د ــ أعلى قمة جبلية فى الصحراء الشرقية .
( ب ) ما النتائج المترتبة على  ....؟
 1ــ شدة انحدار واندفاع نهر العطبرة وقت الفيضان .
 2ــ احتكار مياه النيل األزرق المجرى الرئيسى للنيل من أكتوبر إلى ديسمبر.
 3ــ تنوع اإلنتاج الزراعى فى مصر .
( ج ) ما المقصود بكل من  ....؟
 1ــ االندوجو .
 2ــ الغرود .
 3ــ الهجرة العائدة .
 4ــ السياحة الثقافية .

الشرقى من قارة أفريقيا " .

االســـــم

 4ــ أمامك خريطة صماء لمصر ــ انقلها فى كراسة اإلجابة ثم وضح عليها :

( أ ) " يعد نهر النيل شريان الحياة فى مصر وهو الظاهرة الجغرافية البارزة فى النصف

التوقيــــــــع

السؤال الثالث  15 ( :درجة )
( أ ) " التعديــن والصناعــة من األنشطـة االقتصاديـة المهمة التى تـؤدى إلى نمو الــدول
وتقدمها " .
فى ضوء دراستك لهذه العبارة ـــ أجب عما يأتى :
 1ــ ما أهمية الفوسفات فى مصر ؟
 2ــ كيف يمكن تنمية الثروة المعدنية فى مصر ؟
 3ــ إلى أى حد تؤثر الظاهرات الجغرافية اآلتية فى االقتصاد المصرى  ...؟
ا ــ ارتفاع وانخفاض منسوب مياه السد العالى .
ب ــ إنتاج البترول والغاز الطبيعى .

السؤال الرابع  15 ( :درجة )

التاريـخ

تابـع } {275ث.ع.ع /
أول

ــ  3ــ

14ح

تابـع } {275ث.ع.ع  /أول

ــ  4ــ

14ح

 2ــ شبه جزيرة سيناء .
انتهت األسئلة

جمهورية مصر العربية
وزارة التربيـة والتعليـم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
لعام  2254م
نموذج إجابة [ الجغرافيا ]

[ ] 281
الدور األول
( نظام حديث )
إجابة السؤال األول :
( أ )  1درجات = 5 × 1

الدرجة العظمـى ( ) 62
الدرجة الصغرى ( ) 32
عـدد الصفحــات ( ) 4

 51درجة
( ب )  8درجات = 2 × 4

( جـ )  2درجة =  × 4نصف درجة

( أ ) ( يرصد نصف درجة لتحديد مدى الصحة أو الخطأ والنصف اآلخر للسبب )
 -5العبارة صحيحة  :ألن هناك جزء كبير من مساحة هذه الدول يخرج من التحديد الطبيعى لحوض النيل  ( .ص ) 9
 -2العبارة خــــــطأ  :ألن انحدار النيل جنوب الخرطوم أبطأ من شماله لوجود الجنادل شمال الخرطوم والتى أدت إلى سرعة جريان المياه .
( ص ) 25 / 22
 -3العبارة صــحيحة  :حيث اختفت أرض النوبة الزراعية تحت مياه البحيرة بعد أن غمرتها المياه .

(ص )89/88

 -4العبارة خــــــطأ  :حيث تتعرض مصر فى فصل الربيع لألعاصير الخماسينية التى تعكر صفو الجو وترفع درجة الحرارة وتزيد من
سرعة الرياح أو يعتبر فصل الخريف أفضل فصول السنة طقسا ً  ( .يكتفى بتفسير واحد )

( ص ) 525 /522

 -1العبارة صحيحة  :حيث حالت المنافسة األجنبية دون قيام الصناعات الكهربائية فى مصر وظلت البالد تعتمد على المنتجات األجنبية من
هذه الصناعات حتى تمت التعديالت الجمركية التى وفرت الحماية الالزمة لقيام الصناعات الكهربائية فى مصر .
( ص ) 582
كثيرا بارتفاع منسوبها مما يسمح لها بتخزين كميات كبيرة من المياه دون
( ب ) 5ــ بسبب ارتفاع ضفافها األمر الذى يجعل مسطحها ال يزيد ً
وجود فاقد كبير بالبخر .

( ص )38

 2ــ التصريف المائى للصحراء الشرقية ذو وجهة خارجية بفعل األودية الجافة إما إلى البحر األحمر شرقًا أو نهر النيل غربًا بينما تصريف
الصحراء الغربية داخلى نحو المنخفضات واألحواض المنتشرة بها .

( ص ) 92

 3ــ حيث يمثل القطن ثلث القيمة النقدية للحاصالت الزراعية ــ يمثل ثلثى الصادرات المصرية بدون البترول ــ له العديد من المنتجات
الثانوية ــ المحصول الثانى بعد البرسيم كعلف من الكسب الذى يدخل فى علف الماشية  (.ص ) 544
 4ــ حيث تستهلك هذه الصناعة كمية كبيرة من القطن المصرى وتستوعب عدد كبير من العمال [ ما يقرب من نصف العمالة الصناعية بمصر ]
وتسهم بنصيب كبير فى الصادرات المصرية .

( ص ) 562

( جـ ) الخريطة :
 5ــ بحيرة كيوجا

( ص ) 51 / 1

 2ــ نهر السوباط

( ص ) 58 / 1

 3ــ رافد الرهد

( ص ) 58/1

 4ــ سد جبل األولياء ( ص ) 48
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تابع  281ث.ع  /أول  /ح

2254

نموذج إجابة [ الجغرافيا ]

إجابة السؤال الثانى  51 :درجة
( جـ )  4درجات = 5 × 4
( ب )  6درجات = 3 × 2
( أ )  1درجات = 5+2+2
( أ )  5ــ تنطبق العبارة تماما ً حيث ترتفع الكثافة السكانية فى الدلتا باالتجاه جنوبا ً حيث تزداد خصوبة التربة ويجود الصرف وتتوافر المياه
بينما تقل فى شمال الدلتا لسوء الصرف ووجود المستنقعات وفى شرقها وغربها الرتفاع نسبة الرمـــال وقلة خصوبة التربة.
( ص ) 528
 2ــ تتمثل الدوافع األساسية للهجرة الداخلية فى :
أ ـ عوامل الجذب :
 وفرة األنشطة االقتصادية والوظائف أو األجور المرتفعة وفرص العمل . قسط أفضل من الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية . فرص أوفر نسبيًا الستئجار أو تملك أرض زراعية أو وحدات سكنية . قلة السكان النسبية وعدم التزاحم  ( .يكتفى باثنين )ب  -عوامل الطرد :
 الكثافة السكانية العالية والتزاحم . انتشار البطالة وقلة فرص العمل وانخفاض األجور وتدهور الخدمات األساسية وضآلة مساحة األراضى الزراعية  ( .ص ) 556 3ــ يجيب الطالب فى ضوء اآلتى  :توزيع الخدمات على الريف ــ إنشاء صناعات داخل الريف تعتمد على المواد الخام المحلية
ــ توفير فرص عمل داخل الريف  ،إنشاء الجامعات اإلقليمية .
( أى إجابة منطقية أخرى يذكرها الطالب تعتبر صحيحة ) ( ص ) 559
( ب ) [ يرصد درجة لتحديد أوجه الشبه ودرجتان لالختالف ]
وجه المقارنة

وادى النيل

منخفض الفيوم

 ( - 5ص  88الى) 82

أوجه
الشبه

أوجه
االختالف

 -5يروى بماء النيل .
 -2تربته من طمى النيل .
 -3من مناطق الزراعة الرئيسية بمصر .
-

يقع بالصحراء الغربية .
انخفاض قاعه .
تصريفه داخلى .
تكون بفعل التعرية الهوائية والمائية .
ينحدر نحو الشمال الغربى .

 ( - 2ص ) 68 ، 68

الحد الغربى

وجه المقارنة

-

الحد الجنوبى

أوجه
الشبه

أوجه
االختالف

-

يدخل ضمن إقليم الوادى والدلتا .
يقع فوق مستوى سطح البحر .
تصريفه خارجى .
تكون بفعل االرسابات النهرية .
ينحدر نحو الشمال .

 -5حد بشرى .
 -2حد فلكى .
 -3تجاوره دول عربية .
-

متعرج قليالً فى الشمال .
يسير مع خط طول  21درجة شرقا ً - .
يفصل مصر عن ليبيا .
[ أقل طوال ً ] طوله  5551كم .

غير متعرج .
يسير مع دائرة عرض  22درجة شماال ً .
يفصل مصر عن السودان .
[ أكثر طوالً ] طوله  5232كم .

( جـ ) ( يرصد نصف درجة لتحديد حالة اإليراد والنصف اآلخر للسبب )
 -5يزداد اإليراد عند نيمولى بسبب الروافد الكثيرة التى تصب فيه من الجهة الشرقية باإلضافة إلى قلة الفاقد بالتبخر أو التسرب
لضيق المجرى وسرعة االنحدار ما بين نيمولى و ُمنجال  ( .ص ) 38
 -2يقل اإليراد عند بحيرة نو بسبب المستنقعات والسدود النباتية والفاقد بالبخر والتسرب  ( .ص ) 38
( ص ) 45
 -3يزداد عند ملكال بسبب التقاء السوباط مع بحر الجبل .
( ص ) 45
 -4يقل عند جنوب الخرطوم بسبب الفاقد بالبخر والتسرب .
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2254

نموذج إجابة [ الجغرافيا ]

إجابة السؤال الثالث  51 :درجة
( أ )  8درجات = ( 2+2+2+5ب )

 4درجات =  ( 2+5+5جـ )  4درجات = 5 × 4

( ا )  5ــ يلعب دورا ً هاما ً فى االقتصاد المصرى ــ يوجد احتياطى ضخم وهذا يجعل مصر من الدول العربية األولى فى اإلنتاج
( ص ) 511

ــ يدخل فى العديد من الصناعات مثل السماد والكيماويات .
 2ــ يمكن تنمية الثروة المعدنية فى مصر من خالل :
 تكثيف الجهود فى البحث والتنقيب على معادن جديدة -تنمية اإلنتاج فى مناطق اإلنتاج الحالية .

 إدخال األساليب العلمية والتكنولوجية المتقدمة فى التنقيب واالستخراج . خفض االستهالك المحلى . تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى هذا المجال . -استخدام خرائط جيولوجية حديثة .

[ يكتفى بأربع نقاط ]

( ص ) 516

 3ــ يجيب الطالب فى ضوء اآلتى :
ا  -األخطار التى تتعرض لها البالد إذا ما انخفضت المياه أمام السد بالحد الذى يؤثر على توليد الكهرباء وعلى المخزون من المياه ،
وكذلك عرض الفائدة التى تعود من ارتفاع حصيلة المياه بالقدر الذى يمكن استيعابه واالستفادة به فى استصالح أراضى جديدة .
( ص ) 531
ب  -ما يسهم به البترول والغاز الطبيعى فى توفير مصدر هام للطاقة وكذلك مصدر للعملة األجنبية وتستخدم عائدات تصدير النفط فى
دعم االقتصاد القومى وسد النقص فى ميزان المدفوعات وتمويل عمليات االستيراد للمواد الحيوية للزراعة والصناعة ومستلزمات
اإلنتاج وكذلك المشتقات التى يمكن االستفادة منها فى زيادة الدخل القومى  ( .ص ) 518
 4ــ إذا أجاب الطالب بدون رسم الخريطة يحصل على صفر ــ
وإذا وضع الطالب الحروف على الخريطة أو اإلجابة عليها

(ب)

كتابة يحصل على نصف درجة لكل إجابة صحيحة :
أ  -الواحات البحرية  ( .ص ) 511 / 514

.

ب  -تيار هجرة إلى سيناء من شرق الدلتا أو جنوب الوادى  ( .ص ) 558
ج -منخفض القطارة  ( .ص ) 81 / 83

(د)

د  -جبل الشايب  ( .ص ) 92/ 89

.

(ج)

(ا)

( ب ) 5ــ عدم صالحيته للمالحة  -احتوائه على نسبة عالية من الغرين
تفوق ما يحمله النيل األزرق بالنسبة لحجمه  (.ص ) 59
 2ــ قلة شأن مورد السوباط وبحر الجبل ــ حجز مياه النيل األبيض
وتحوله إلى شبه خزان طبيعى ــ التفكير فى بناء سد جبل األولياء  ( .ص ) 49 / 46
 3ــ وجود توازن بين مجموعة المحاصيل النقدية والمحاصيل الغذائية ــ عدم االعتماد على محصول واحد ــ دخول محاصيل
جديدة ــ حماية مصر من أى تقلبات فى أسعار المحاصيل العالمية  (.ص ) 512 / 549
( جـ ) 5ــ االندوجو  :تجمع إقليمى للدول المطلة على نهر النيل والتى ترتبط بحوض نهر النيل ولها مصالح مشتركة فى مياهه  ( .ص ) 52
 2ــ الغرود  :كثبان رملية طولية الشكل ومتوازية .

( ص ) 88

 3ــ الهجرة العائدة  :عودة أعداد من السكان إلى موطنهم األصلى .

( ص ) 559

 4ــ السياحة الثقافية :هى السياحة التى تجذب محبى اآلثار المصرية والدارسين لها والمهتمين بها والراغبين فى مشاهدتها  ( .ص ) 582
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نموذج إجابة [ الجغرافيا ]

تابع  281ث.ع  /أول  /ح

2254

إجابة السؤال الرابـع  51 :درجة
( أ )  1درجات = 5+2+2

( ب )  6درجات = 2 × 3

( جـ )  4درجات = 2 × 2

( أ )  -5يعود ذلك إلى الفاقد بشبكات الرى واإلسراف الشديد فى استخدام المياه مع عدم توافر الصيانة وانتشار النباتات والحشائش الضارة
وإهمال الرى الليلى .

( ص ) 535

 -2قناطر أدفينا :أنشئت بغرض حجز مياه البحر عن مياه النيل وقت التحاريق .
قناطر إسنا  :أنشئت بغرض تغذية ترعتى أصفون والكالبية  ( .ص ) 529
 -3ــ يتم تفادى منطقة السدود النباتية التى تعترض مياه هضبة البحيرات ــ يقل الفاقد بالتبخر ــ يزيد إيراد النهر .
ــ يمكن لمصر االستفادة من زيادة المياه .

( أى إجابة منطقية أخرى يذكرها الطالب تعتبر صحيحة ) (ص )13

( ب )  5ــ يحدد األخدود األفريقى إلى حد كبير الحدود الطبيعية الشرقية لحوض النيل حيث تسير الحدود الطبيعية الشرقية لحوض النيل مع حافة
ً
شماال ملتزمة إلى حد كبير الحافة
األخدود األفريقى والدليل على ذلك نجد أن الحدود الشرقية تبدأ من جنوب بحيرة فيكتوريا وتتجه
الغربية لألخدود الشرقى بل يشغل جزءا ً كبيرا ً من الحوض بين فرعى األخدود ويحدد الحافة الغربية على طول الفرع الشرقى لألخدود
حوض نهر النيل من منبعه إلى مصبه .
وحينما يغير اتجاهه نحو الشمال الشرقى ويشمل الشطر األكبر من هضبة الحبشة متتبعًا الحافة الغربية لألخدود الشرقى وعندما يقترب
من مدخل البحر األحمر الجنوبى يدور فى قوس كبير إلى الشمال الغربى ملتز ًما إلى حد كبير الحافة الغربية لألخدود  ( .ص ) 8
نظرا لقلة السكان وخصوبة التربة
2ــ قديما كان هناك دائما فائض من القمح وكانت مصر مزرعة القمح الكبرى لإلمبراطورية الرومانية ً
ولكن مع الزيادة السكانية الكبيرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اآلن وزيادة اعتماد السكان على القمح لجأت الدولة إلى زيادة
المساحة المخصصة لزراعته على حساب المحاصيل األخرى وخاصة القطن ومع ذلك فال يكفى حاجة االستهالك المحلى وتعتمد مصر
على استيراد كميات كبيرة من األسواق الخارجية لسد العجز  ( .ص) 538
3ــ تؤثر التضاريس على المناخ فى مصر سواء من حيث االمتداد أو االرتفاع حيث نجد :
كثيرا
أ  -يكاد ينعدم أثر عامل االرتفاع فى الوادى والدلتا بسبب استواء السطح وعدم تضرسه لذلك ال تختلف معدالت درجات الحرارة
ً
فى المحطات الساحلية عن الداخل وكذلك ال تختلف سرعة الرياح وال يتأثر اإلشعاع الرئيسى وكمية المطر بعاملى االرتفاع
والمواجهة .
ب -بينما يظهر أثر التضاريس واضحا ً فى مناخ مرتفعات البحر األحمر وشبه جزيرة سيناء حيث تنخفض الحرارة بسبب االرتفاع فى
فصل الشتاء وتسقط األمطار بينما تعتدل الحرارة صيفا ً .
ج -امتداد جبال البحر األحمر بمحاذاة الساحل منع توغل مؤثرات البحر األحمر إلى الداخل وجعله منطقة مناخية منعزلة  [ .يمكن اإلشارة
إلى خط الساحل وأثر تعرجه على سقوط األمطار وعلى عدم توغل مؤثراته إلى الداخل ] ( يكتفى باثنين ) ( ص ) 99/98
( جـ ) ( يرصد درجتان إلقليم مريوط ودرجتان لشبه جزيرة سيناء )
 5ــ يؤدى توجيه العمران فى إقليم مريوط  :إلى االستفادة منه عن طريق إقامة مشاريع زراعية اعتمادا ً على اآلبار واألمطار الشتوية
وكذلك تربية الثروة الحيوانية اعتمادًا على األعشاب والحشائش التى تنمو عقب سقوط األمطار واستصالح الوديان الطولية التى تقع
بين سالسل الكثبان الجيرية والتالل الصخرية واستخدامها فى الزراعة واالستفادة من التالل الجيرية فى الحصول على الحجر األبيض
ألغراض البناء وإقامة مشاريع سياحية .

(ص)88

 2ــ يؤدى توجيه العمران فى شبه جزيرة سيناء  :إلى االستفادة من األمطار الشتوية على الساحل الشمالى ــ االستفادة من قدرة الكثبان
الرملية على اختزان األمطار فترة طويلة ــ االستفادة من اآلبار فى إقامة مجتمعات زراعية ورعوية ـــ االستفادة من إمكانياتها
السياحية الهائلة ــ االستفادة مما تحويه من معادن ومصادر طاقة  (.ص ) 93
( أى إجابة منطقية يذكرها الطالب تعتبر صحيحة )

انتهى نموذج اإلجابة
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