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 المفهوم المصطلح

 الخريطة
رسم توضيحي لتفاصيل أي جزء من سطح األرض باستخدام مجموعة من الرموز 

 واأللوان ومقياس رسم معين

 األرض باستخدام آلة تصوير وتظهر األشياء كما هي علي الطبيعة لقطة لجزء من الصورة

 النسبة بين المسافة علي الخريطة وما يقابلها علي الطبيعة مقياس الرسم

 يوضح ما تحتويه الخريطة من بيانات ومعلومات عنوان الخريطة

 األصلية والفرعيةسهم يشير الي اتجاه الشمال يمكننا من تحديد باقي االتجاهات  اتجاه الشمال

 مفتاح الخريطة
مجموعة الرموز واأللوان واألشكال التي تمكننا من فهم وقراءة الخريطة وهو 

 عبارة عن مربع أو مستطيل يوجد في أحد أركان الخريطة

 اتجاه فرعي يقع بين الشمال والغرب ويقابل الجنوب الشرقي الشمال الغربي

 الشمال والشرق ويقابل الجنوب الغربياتجاه فرعي يقع بين  الشمال الشرقي

 مساحة واسعة من اليابس تضم عددا من الدول داخلها القارة

 هو موقع القارة أو الدولة بالنسبة لليابس والماء الموقع الجغرافي

 فواصل تفصل بين الدول وقد تكون طبيعية أو بشرية الحدود السياسية

 االنسانفواصل بين الدول وضعها  الحدود البشرية

 البحار ... " –فواصل طبيعية بين الدول لم يتدخل فيها االنسان مثل " الجبال  الحدود الطبيعية

 فواصل تفصل بين المحافظات داخل الدولة الحدود االدارية

قارات العالم 
 القديم

افريقيا  –هي القارات التي عرفها االنسان وسكنها منذ القدم وتشمل قارات " اسيا 
 اوروبا " –

قارات العالم 
 الجديد

هي القارات التي اكتشفها االنسان وسكنها حديثا وتشمل قارات " امريكا الجنوبية 
 القارة القطبية الجنوبية أو انتاركتيكا " –استراليا  –امريكا الشمالية  –

 قناة مائية تربط بين البحر المتوسط والبحر األحمر قناة السويس

 السؤال األول : أكتب ماتشير اليه العبارات اآلتية ) المصطلح العلمي (
  أ : أحمد عبد الواحد  /اعداد  –م  2018 الترم االول – االبتدائيالرابع الصف  –المراجعة النهائية في الدراسات االجتماعية 
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 الطقس
االمطار " خالل فترة زمنية قصيرة تمتد   –الرياح  –حالة الجو من حيث " الحرارة 

 " من يوم الي اسبوع "

 المناخ
 تمتد طويلة زمنية فترة خالل"  االمطار – الرياح – الحرارة"  حيث من الجو حالة

 سنة " –فصل  –شهر  "خالل 

 النبات الطبيعي
. بشكل طبيعي اليزرعه االنسان مثل  االنسانهو النبات الذي ينمو دون تدخل 

 الصبار والتين الشوكي

 هي الحيوانات التي ال تربي في المنازل أو الحظائر  الحيوانات البرية

 شكل األرض بما يتضمنه من مرتفعات ومنخفضات وسهول السطح

 أرض شديدة االرتفاع ولها قمة شديدة االنحدار من الجانبين الجبل 

 أرض مرتفعة متسعة مستوية أو شبه مستوية الهضبة

السهول 
 الساحلية

 مساحة من األرض مستوية تمتد بطول سواحل البحار والمحيطات

 مساحة من األرض قليلة االرتفاع علي جانبي األنهار وتتكون من رواسب األنهار السهول الفيضية

 مساحة من اليابس تحيط بها الماء من جميع الجهات الجزيرة

 مساحة من اليابس تحيط بها الماء من ثالث جهات شبة الجزيرة 

 أرض منخفضة عما حولها المنخفض

 مساحة واسعة من الماء المالح أصغر من المحيط البحر

 مساحة من الماء المالح أو العذب يحيط بها اليابس من جميع الجهات البحيرة

 مجري مائي عذب النهر

 الخليج
مساحة من الماء المالح يحيط بها اليابس من   أوامتداد الماء المالح داخل اليابس  

 ثالث جهات

 التعداد السكاني
 –المهنة  –السن  –حصر عدد سكان الدولة وتقسيمهم الي فئات حسب النوع 

 التعليم

 هي الزيادة الناتجة عن الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات الزيادة الطبيعية
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 الهجرة
داخل أو خارج الدولة بحثا عن فرص العمل  انتقال الفرد من مكان الي اخر

 والخدمات والتعليم وغيرها

 انتقال الفرد من مكان الي اخر داخل الدولة بحثا عن فرص العمل والخدمات والتعليم الهجرة الداخلية

 الهجرة الخارجية
بحثا عن فرص العمل والخدمات انتقال الفرد من مكان الي اخر خارج الدولة 

 والتعليم

المحافظات 
 الجاذبة للسكان

هي المحافظات التي تتوافر فيها فرص العمل والخدمات وتستقبل المهاجرين مثل 
 القاهرة واالسكندرية

المحافظات 
 الطاردة للسكان

هي المحافظات التي يقل فيها فرص العمل والخدمات ويخرج منها المهاجرين مثل 
 محافظات الحدود والصعيد والدلتا

 هو زيادة عدد السكان خالل فترة زمنية محددة النمو السكاني

 المقابر ... " -المعابد  -كل ماتركه لنا أجدادنا وله قيمة عظيمة " االهرامات  اآلثار

عصور ماقبل 
 التاريخ

 هي الفترة التي عاش فيها االنسان قبل معرفة الكتابة

العصور 
 التاريخية

 هي الفترة التي تبدأ بمعرفة االنسان الكتابة

العصر الحجري 
 القديم

 هو العصر الذي استخدم االنسان فيه أدوات مصنوعة من الحجر ببساطة

العصر الحجري 
 الحديث

بدقة وصنع فيه  الحجر من مصنوعة أدوات فيه االنسان استخدم الذي العصر هو
 األواني الفخارية

 هو العصر الذي استخدم فيه االنسان أدوات مصنوعة من المعادن عصر المعادن

الكتابة 
 الهيروغليفية

 هي الكتابة التي عبر بها المصري القديم عن أفكاره وسجل بها األخبار واألحداث

 االقامة في مكان واحد وعدم االنتقال منه االستقرار

 أسرة والتعاون مع االخرينأن يكون الفرد جزء من المجتمع من خالل تكوين  االنتماء

 الفرد لألرض التي عاش عليها وحبه لآلخرين حب الوالء

 تجمع القري والمدن االقليم

 كل ما أنتجه عقل االنسان سواء كان ماديا أو ثقافيا الحضارة
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 تجمع مجموعة من األسر في مكان واحد تربطهم عالقات ومصالح مشتركة القرية

 القريتجمع مجموعة من  المدينة

الحكومة 
 المركزية

 حكومة لدولة موحدة مركزها العاصمة

 موارد أنعم هللا بها علي االنسان لينتفع بها مثل المعادن والصخور الموارد الطبيعية

 

 

 

 االجابة السؤال 

أهمية تعلم  –أهمية الدراسات االجتماعية  -1

 الدراسات االجتماعية

للتعرف علي شكل سطح مصر وأحوال مناخ مصر وتاريخ 
 مصر العريق وعالقتها بالدول

 األماكنتساعدنا علي معرفة األماكن وتحديد مواقع  أهمية الخريطة -2

 يساعدنا علي قراءة وفهم الخريطة أهمية مفتاح الخريطة -3

 يساعدنا علي معرفة ماتحتويه الخريطة من بيانات ومعلومات أهمية عنوان الخريطة -4

 يمكننا من تحديد باقي االتجاهات األصلية والفرعية أهمية سهم الشمال -5

 أهمية مقياس الرسم -6
علي الطبيعة  لرسمها علي  يمكننا من تصغير أي مسافة

 الخريطة

 ألن االنسان عرفها وسكنها منذ القدم تسمية قارات العالم القديم بهذا االسم -7

 ألن االنسان اكتشفها وسكنها حديثا تسمية قارات العالم الجديد بهذا االسم -8

 أهمية موقع مصر -9
 ألن مصر تتوسط قارات العالم القديم -
 أهم بحار العالم المتوسط واألحمر ين منتطل علي بحر -
 زادات أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس -

 أهمية قناة السويس -10
 ربط البحر األحمر بالبحر المتوسط -
 سهلت مرور السفن التجارية بين دول العالم -
 زادت من أهمية موقع مصر -

 طمع المستعمرين في السيطرة علي مصر -11
مصر الجغرافي خاصة بعد حفر قناة بسبب أهمية موقع 

 السويس

 السؤال الثاني : بم تفسر ...؟
  االستاذ : أحمد عبد الواحد  /اعداد  –م  2018الترم االول – الرابع االبتدائيالصف  –المراجعة النهائية في الدراسات االجتماعية 

 



 

 المراجعة النهائية في الدراسات االجتماعية                                      اعداد االستاذ / أحمد عبد الواحد

5 

 أهمية الحدود السياسية -12
 تفصل بين الدول -
 تحفظ حقوق الدولة -

 تفصل بين المحافظات داخل الدولة  أهمية الحدود االدارية -13

عدم وجود مشكالت بين مصر وجيرانها  -14

 بخصوص الحدود
 ألن حدود مصر واضحة ومعترف بها من دول العالم

 تنوع سطح مصر -15
بسبب تنوع مظاهر وشكل األرض من جبال وهضاب 

 ومنخفضات وسهول وبحار وغيرها

 تنوع البحيرات في مصر -16
لوجود بحيرات مالحة مثل البرلس والبردويل والمنزلة وادكو 

 ومريوط وقارون
 وبحيرات عذبة مثل بحيرة ناصر

 وتجذب السكانتقوم عليها الزراعة  أهمية السهول الفيضية -17

 أهمية دراسة الطقس -17
 تحديد نوع المالبس التي نرتديها -
 ضمان سالمة السفر -

 أهمية دراسة المناخ -18
 تحديد نوع المحاصيل الزراعية التي نقوم بزراعتها -
 تحديد مواقع الصناعات  -

 اختالف مناخ مصر صيفا وشتاء -19
 صيفا : حار التسقط أمطار -
 معتدل تسقط أمطار شتوية علي السواحل الشماليةشتاء :  -

 ألنه ينمو دون أن يتدخل االنسان في زراعته يسمي النبات الطبيعي بهذا االسم -20

 بسبب قلة األمطار قلة النبات الطبيعي في مصر -21

 يدخل في صناعة بعض األدوية واالستخدامات الطبية أهمية النبات الطبيعي -22

 ألنها التربي في المنازل أو الحظائر الحيوانات البرية بهذا االسمتسمي  -23

يقل وجود الحيوانات البرية في مناطق تركز  -24

 السكان
 ألنها اتجهت للعيش في الصحراء

 أهمية التعداد السكاني -25
محاصيل  –مستشفيات  –تحديد حاجة الدولة من ) مدارس  -
 خدمات ( –صناعات  –
 للمستقبل والتنبؤ بأعداد السكان مستقبال التخطيط الجيد -

 ارتفاع النمو السكاني في مصر  -26
 -بسبب :

 ) الزيادة الطبيعية (ارتفاع عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات  -
 الهجرة ) الزيادة غير الطبيعية ( -

اتجاه معظم المهاجرين الي القاهرة أو  -27

 االسكندرية
 العملبسبب وفرة الخدمات وفرص 

 بسبب قلة الخدمات وفرص العمل محافظات الحدود طاردة للسكان -28
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 بحثا عن فرص العمل والخدمات والتعليم وغيرها قيام السكان بالهجرة -29

اهتمام الدولة بالمحافظات الطاردة للسكان  -30

 وتحسين ظروف المعيشة بها
 لتخفيف العبأ علي المحافظات الجاذبة ووقف الهجرة

 ازدحام السكان في الوادي والدلتا  -31
التربة الخصبة التي ساعدت  –بسبب وفرة ) المياة العذبة 

 سهولة المواصالت ( –استواء السطح  –علي قيام الزراعة 

تواجد أعداد متوسطة من السكان علي ساحل  -32

 البحر المتوسط

 بسبب قيام النشاط الزراعي علي مياه االمطار الشتوية
 حرفة الصيد والرعيقيام 

 العمل بالقري السياحية والموانئ

تواجد أعداد متوسطة من السكان علي ساحل  -33

 البحر األحمر
 بسبب استخراج البترول والمعادن والعمل بالقري السياحية

 بسبب وجود المياه الجوفية قيام الزراعة في الواحات -34

 بسبب قلة المياه وعدم استواء السطح وصعوبة االنتقال والصحراويةندرة السكان في المناطق الجبلية  -35

 جذب شبه جزيرة سيناء لبعض السكان -36
بسبب قيام الزراعة علي االمطار الشتوية وجود المناطق 

 األثرية والتعدينية والسياحية

 حمت مصر من األخطار الخارجية  أهمية حدود مصر الطبيعية  -37

 المصدر االساسي للمياه العذبة في مصر وهو شريان الحياه أهمية نهر النيل  -38

تركز بعض السكان في الواحات بالصحراء  -39

 بالغربية

بسبب وجود المياه الجوفية االتي ساعدت علي قيام الزراعة 
 ورعي الحيوانات

 اختالف توزيع السكان في مصر -40
ودرجة الحرارة ووفرة بسبب اختالف وجود المياه العذبة 

 الخدمات ونوع النشاط البشري

 بسبب سقوط األمطار الشتوية علي الساحل الشمالي قيام الزراعة في السواحل الشمالية لمصر -41

 ألن االنسان استخدم فيها الحجر في صتع ادواته تسمية العصور الحجرية بهذا االسم -42

 تسمية عصر المعادن بهذا االسم -43
االنسان صنع فيها ادواته من المعادن مثل النحاس ألن 

 والحديد

 تسمية عصر الحديد بهذا االسم -44

 وتسمية عصر النحاس بهذا االسم

 عصر الحديد :  ألن االنسان صنع أدواته من الحديد
 عصر النحاس : ألن االنسان صنع ادواته من النحاس

 أهمية معرفة الكتابة الهيروغليفية -45
القدماء المصريون علي تسجيل أخبارهم وأحداثهم ساعدت 

 وماتوصلوا اليه من تقدم في مختلف المجاالت

 بحثا عن الماء والغذاء وجمع الثمار وصيد الحيوانات تنقل المصري القديم فوق الهضاب -46
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 لالستفادة من لحومها وجلودها كان المصري قديما يقوم بصيد الحيوانات  -47

غير  فوق الهضاب المصري القديمكانت حياة  -48

 مستقرة

بحثا عن  ألنه كان دائم التنقل من مكان الي آخر فوق الهضاب
 الغذاء وصيد الحيوانات

 استخدمها في الطهي والتدفئة وابعاد الحيوانات المفترسة أهمية اكتشاف المصري القديم النار -49

 بحثا عن الماء والغذاء بعد جفاف الهضاب  نزول المصري القديم الي الوادي -50

 لالقامة بها  بناء المصري القديم المساكن بعد نزوله للوادي -51

 بسبب معرفته الزراعة  استقرار المصري القديم علي وادي النيل -52

 بسبب اتحاد وكثرة المدن والقري ظهور األقاليم في مصر القديمة -53

 وملك األرضينلقب مينا بصاحب التاجين  -54
 صاحب التاجين : ألنه لبس التاج المزدوج األبيض واألحمر

 ملك األرضين : ألنه وحد الوجهين القبلي والبحري

 لتكون عاصمة لمصر الموحدة منف  –بناء مينا مدينة من نفر  -55

 بسبب عودة الصراعات بين االقاليم مرة اخري ق.م4242فشل الوحدة األولي لمصر عام  -55

 لحماية وحدة البالد والدفاع عنها من األعداء تكوين مينا جيشا قويا لمصر -56

 قيام الحضارة المصرية القديمة  -57
بسبب وفرة عدة عوامل هي نهر النيل والموقع الجغرافي 

 والمناخ والموارد الطبيعية والوحدة والجيش

 أهمية نهر النيل للمصري القديم -58
قيام الحضارة المصرية القديمة ومصدر هو العامل األساي في 

 الخير والرخاء لمصر وساعد علي قيام الزراعة واالستقرار

 كان لنهر النيل مكانة عظيمة لدي المصريين -59
حيث كان تلويثه يعد أكبر الجرائم وكان المصريون القدماء 

 يقيمون احتفاال سنويا لنهر النيل

الحضارة أهمية موقع مصر الجغرافي في قيام  -60

 المصرية القديمة

حيث سهل اتصال مصر بالبالد المجاورة وتنشيط التجارة 
 معها

 بسبب تنوع المناخ  تنوع المحاصيل الزراعية في مصر  -61

 بسبب تنوع الموارد المعدنية والطبيعية في مصر القديمةتنوع الصناعات  -62
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وجود المياه الجوفية في الواحات بالصحراء  -8

 الغربية
 قيام الزراعة والرعي

 أصبحت أكثر قوة وصالبة استخدام االنسان المعادن في صنع أدواته  -9

 معرفة المصريون القدماء الكتابة الهيروغليفية -10
ساعدت المصريون القدماء في تسجيل أخبارهم وأحداثهم وما 

 توصلوا اليه من تقدم في مختلف المجاالت

 جفاف الهضاب  -11

 " اصبحت الزرع فيها وال ماء "
 تركها المصري القديم ونزل للوادي

 عرف الزراعة واالستقرار نزول المصري القديم للوادي -12

 معرفة المصري القديم الزراعة -13
عرف االستقرار وبناء المساكن والتعاون والمسئولية والوالء 

 واالنتماء 

أهمية موقع مصر الجغرافي في قيام الحضارة  -14

 المصرية القديمة

أدي الي اتصال مصر بالبالد المجاورة وتنشيط حركة 
 التجارةفي مصر

وفرة الموارد الطبيعية من معادن وصخور في  -15

 مصر القديمة
 الصناعات المتنوعةقيام 

 قيام الوحدة في مصر القديمة -16

 -ساعدت علي الوحدة علي :
 نشر االمن والطمأنينة في البالد -
 اهتمام المصري القديم بالزراعة والصناعة -
 لخدمة الشعب قيام حكومة مركزية -

 وجود نهر النيل في مصر -17
ومعرفة تكوين التربة الخصبة التي ساعدت علي قيام الزراعة 

 االستقرار

 تنوع المحاصيل الزراعية ووفرتها تنوع المناخ في مصر -18

 حماية وحدة البالد والدفاع عنها من األعداء  وجود جيش قوي في مصر القديمة 19

 اتساع مساحة الصحاري المصرية  -20
تركز السكان في الوادي والدلتا ووجود مساحة كبيرة غير 

 مأهولة بالسكان

 قيام الوحدة علي يد مينا -21
انشاء عاصمة موحدة للبالد واصبح مؤسس اول اسرة 

 فرعونية حاكمة في مصر

 

 

 قارات العالم الجديد قارات العالم القديم المقارنةوجه 

 ألن االنسان اكتشفها وعاش فيها حديثا ألن االنسان سكنها وعمرها منذ القدم سبب التسمية

 قارات 4 قارات 3 عددها

 اوروبا -ريقيا فا –آسيا  أسماؤها
استراليا  –امريكا الجنوبية  –امريكا الشمالية 

 القارة القطبية الجنوبية " انتاركتيكا " –
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 الحدود االدارية الحدود السياسية وجه المقارنة

 التعريف
فواصل تفصل بين الدول وقد تكون فواصل 

بحار .. " أو  –انهار  –طبيعية " جبال 
 فواصل بشرية من صنع االنسان

 فواصل تفصل بين المحافظات داخل الدولة 

 أمثلة
 الحدود بين مصر وليبيا 

 الحدود بين مصر والسودان
الحدود بين محافطة كفر الشيخ ومحافظة 

 الغربية

 السهول الفيضية السهول الساحلية وجه المقارنة

 التعريف
مساحة من األرض مستوية تمتد علي 

 ساحل البحار أو المحيطات
مساحة من األرض مستوية تمتد علي جانبي 

 األنهار

 مصر أمثلتها في
السهول الساحلية علي البحر المتوسط 

 والبحر األحمر
 سهول نهر النيل والدلتا

 

 المناخ الطقس وجه المقارنة

 التعريف
حالة الجو من حرارة ورياح وأمطار خالل 

 فترة زمنية قصيرة
حالة الجو من حرارة ورياح وأمطار خالل فترة 

 زمنية قصيرة

 سنة -فصل  –شهر  وتستمر ألسبوعأيام  3من يوم الي  المدة الزمنية

 أهمية دراسته
 تحديد نوع المالبس التي نرتديها

 ضمان سالمة السفر
 تحديد نوع المحاصيل التى نقوم بزراعتها

 تحديد مواقع الصناعات ونوعها

 

 مناخ مصر شتاء مناخ مصر صيفا وجه المقارنة

 معتدل حار جاف الحرارة

 أمطار خاصة علي السواحل الشماليةتسقط  ال تسقط أمطار االمطار

 

 الهجرة الخارجية  الهجرة الداخلية وجه المقارنة

 مفهومها
انتقال االفراد من مكان الي آخر داخل حدود 

 الدولة بغرض االقامة والعمل
انتقال االفراد من دولة الي دولة اخري بغرض 

 االقامة والعمل

 أمثلتها
 الهجرة من الريف للمدن

 الصعيد لالسكندرية والقاهرةالهجرة من 
الهجرة من مصر الي دول الخليج ) السعودية 

 الكويت ..( –

 

 المحافظات الطاردة للسكان  المحافظات الجاذبة للسكان وجه المقارنة

 مفهومها
هي المحافظات التي يتوافر فيها فرص 

 العمل والخدمات وتستقبل المهاجرين
الخدمات وفرص هي المحافظات التي تفتقر الي 

 العمل ويهاجر منها السكان

 بعض محافظات الدلتا –الصعيد  االسكندرية -القاهرة  أمثلتها
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 حياة االستقرار  حياة التنقل والترحال 

كان يعيش فيها المصري القديم فوق الهضاب داخل 
 ويرتدي مالبس من جلود الحيوانات الكهوف

داخل  النيلكان يعيش فيها المصري القديم في وادي 
 مساكن بناها من الطوب اللبن ويرتدي مالبس من الكتان

 كانت حياته مستقرة وعرف بناء المساكن كانت حياته مملؤة بالخوف والقلق وغير مستقرة

 عرف الزراعة وتربية الحيوان كان يبحث فيها عن الثمار والماء وصيد الحيوانات

 مملكة الجنوب  مملكة الشمال وجه المقارنة

 الوجه القبلي الوجه البحري الموقع

 نخب ) قرب ادفو محافظة أسوان ( بوتو ) قرب دسوق محافظة كفر الشيخ ( العاصمة

 زهرة اللوتس نبات البردي الشعار

 انثي النسر ثعبان الكوبرا المعبود

 أبيض أحمر لون التاج

 الوحدة الثانية لمصر الوحدة األولي لمصر وجه المقارنة

 ق.م 3200 ق.م 4242 حدثتمتي 

 مينا   أو   نارمر حاكم مملكة الشمال ) أحد أمراء الدلتا ( من قام بها

 من نفر    أو  منف أون    ) عين شمس حاليا ( عاصمتها

 استمرت وبدأ عصر االسرات الحاكمة لم تستمر طويال واقسمت البالد مرة اخري  نتائجها

 

 

 لن نتمكن من تحديد باقي االتجاهات األصلية والفرعية لم يوجد اتجاه الشمال في الخريطة -1

 لن نتمكن من فهم وقراءة الخريطة مفتاح الخريطةلم يوجد  -2

 ستقل أهمية موقع مصر الجغرافي لم تطل مصر علي البحر األحمر والمتوسط -3

 لم يتم حفر قناة السويس -4
 عدم الربط بين البحرين األحمر والمتوسط

 ستقل أهمية موقع مصر

 بين مصر وجيرانهاححدوث مشكالت سياسية  لم تكن حدود مصر السياسية واضحة -5

 أمـثـلـة                        يستخدم فى تلوين    الـلـون

 الـجـبـال والـتـالل  ةالـمناطق الـمرتفع  الـبـنـى 

 الـهـضـاب  الـمناطق متوسطة االرتفاع  األصـفر 

 الـسـهـول  الـمناطق الـمنخفضة  األخضر 

 الـبـحـار والـمـحـيـطـات واألنـهـار والـخـلـجـان  الـمسطحات المائية  األزرق 

 ماذا يحدث اذا ...؟ : الثامنالسؤال 
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سقطت األمطار بغزارة علي مصر معظم  -6
 شهور السنة

 نمو الغابات والنباتات الطبيعية بكثرة

 توزع سكان مصر بالتساوي بين محافظاتها -7
% من 4عدم ازدحام الوادي والدلتا وعدم تركز السكان في 

 مساحة

توافرت الخدمات وفرص العمل في المحافظات  -8
 للسكانالطاردة 

 لن يهاجر منها السكان ولن تكون هناك هجرة داخلية 

لم يتوصل المصريون القدماء الي معرفة  -9
 الكتابة الهيروغليفية

لن يتمكن من تسجيل اخبارهم واحداثهم وما توصلوا اليه من 
 تقدم ف كل المجاالت

 وأحداثهملن نتمكن من معرفة أخبارهم  لم يترك اجدادنا القدماء اآلثار -10

 لن تبدأ العصور التاريخية لم يتم اكتشاف الكتابة -11

لن يعرف االستقرار وبناء المساكن والتعاون والمسؤلية والوالء  لم يعرف المصري الزراعة -12
 واالنتماء

استمرت حياة التنقل والترحال .. وعدم ترك المصري القديم  لم يحل الجفاف علي الهضاب -13
 للواديالهضاب ونزوله 

 لن يعرف طهي الطعام والتدفئة وابعاد الحيوانات المفترسة لم يكتشف المصري النار -14

ستظل مصر دولة منقسمة واستمرار الصراعات وعدم األمن  لم ينجح مينا في توحيد البالد -15
 وعدم قيام الحضارة المصرية 

القديمة وعدم معرفة االستقرار عدم قيام الحضارة المصرية  لم يوجد نهر النيل في مصر -16
 والزراعة وستصبح مصر صحراء جرداء

لم يحسن المصري القديم استغالل الموارد  -17
 لن يتمكن من بناء الحضارة المصرية القديمة الطبيعية

استمرت الوحدة األولي للبالد عام  -18
 ق.م4242

لم نعرف مينا ولن تبني منف وتظل اون عاصمة الدولة الموحدة 
 ولن يصبح مينا مؤسس أول اسرة فرعونية حاكمة

 عدم تنوع الصناعات لم تتنوع الموارد الطبيعية في مصر -19

 عدم تنوع المحاصيل ووفرتها في مصر لم يتنوع المناخ في مصر -20

 لم تقم الدولة بعمل تعداد سكاني -21
لن تستطيع تحديد احتياجاتها من المدارس والمستشفيات 

 والصناعات وعدم التخطيط الجيد للمستقبلوالمحاصيل 

 لن تحدث زيادة طبيعية في مصر انخفضت أعداد المواليد في مصر -22

 يندر وجود السكان بها وعدم قيام الزراعة بها  لم تتوافر المياه الجوفية في الواحات -23
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