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 ءايزعا ْغأيهِ   
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  دواتهاأ الدراسات االجتناعية  و

 عًىعتتعضف االدتُاعية صاعات ايز  َٔ خالٍ رصاعتو ملارة 

 

 .            احلبيب َقض بًزى اؽهاٍ عطح   &

 أسواٍ َقض املٓاخية &

 ايعضيل وعالقت٘ بايزوٍ األخضىتاصرنٓا   & 

                         

  ايزصاعات األدتُاعية فِٗ َارة األروات املغتدزَة يف

 

 اعتٓتذٗا َٔ ايضعِ املكابٌ

 

 ايضعوّ  اخلضائط و ايقوص و 

  . ايضسالت و ايظياصات 

                                              منوسز ايهضة االصمية 

  املهتبات  

  األْرتْت وايهُبيوتض 

 

 تعد اخلريطة أهم هذه األدوات   

 الفرق بني مفهوم الصورة ومفهوم اخلريطة

 ايقوصة :َفٗوّ 

يكطة جلظء َٔ عطح االصض بإعتدزاّ أية تقويض سيح تعٗض االؽياء  

 ))كما يف الشكل املقابل ((فى ايقوصة نُا ٖى فى احلكيكة .               

 اخلــضيطة :    َفٗوّ 

باعتدزاّ دلُوعة َٔ  غطح األصض أو دظء َٓ٘ ٖى صعِ توميشى ي

 ))يف الشكل املقابل  كما ((   .  عنيايضَوط وااليوإ  ومبكياؼ صعِ َ

 عٓافض اخلضيطة األعاعية

 

 ؼ// مب تفغض/  يهٌ خضيطة عٓافض أعاعية ؟  

 

 ز/ ستى يغٌٗ قضاءتٗا وفُٗٗا 

 

 ,,,,,,,,,,,,,,,, ؼ،، أنٌُ / َٔ عٓافض اخلضيطة األعاعية ,,,,,,,,,,,,,,,و ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,و

 

ايزصؼ ايتُٗيزى
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 اخلضيطة َٔ بياْات ملا ؼتوي٘ح توميوٖو  / ـ 1

   

 اخلضيطة َٔ بياْات ملا ؼتوي٘ح ألٕ ايعٓوإ توميز//     ؟ يًدضيطة عٓوإ  مضوصة ومعمب تفغـــض :   ؼ// 

 

 وٖو يغُى رييٌ ايضَوط واأليوإ      ـ 2

 وٖو دلُوعة َٔ ايضَوط و االيوإ وَزيوالتٗا ويودز فى أسز أصنإ اخلضيطة راخٌ َغتطيٌ أو َضبع

 

 ،،  يغاعزْا فىكضاءة و فِٗ اخلضيطة ز  ؟  يًدضيطة َفتاح  مضوصة ومعس//  =ؼ// مب تفغض / أُٖية َفتاح اخلضيطة 

 

 

 (()( أيوإ وظالٍ :                                            (أؽهاٍ طبيعية  وصَوط    )                                              (أؽهاٍ ٖٓزعية :  )

 َجٌ ايغفيٓة وايطائضة وايغُهة    َجٌ املجًجات واملضبعات  وايزوائض                     

 

 

 

 

 

 ايؾُاٍ يف أي خضيطة  دٗةوٖو عِٗ يضعِ يؾري إيي     ـ  3

   

    اُٖية  اػاة ايؾُاٍ فى اى خضيطة  ؟مب تفغـــض :  ؼ// 

 

 فاجلٓوب عهػ ايؾُاٍ  ـ  وايؾضم عهػ ايػضب الْ٘ يغاعز عًي  ؼزيز باقى االػاٖات االصبعة  ز//  

 

 

 

 

  

                                     

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 اجلٗات ايفضعية اجلٗات األفًية

 ايؾُاٍ

 اجلٓوب

 ايؾضم

  ايػضب
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 َا يكابًٗا عًى ايطبيعة  .و اخلضيطةأى  وٖو ايٓغبة بني املغافة عًي   ـ  4

 

 َكياؼ صعِ َٓاعبَرت و أصرْا صعِ خضيطة يًطضيل بيُٓٗا   فُٔ اينضوصى اعتدزاّ  555أسا ناْت املغافة بني َزصعتو وبيتو 

 

 َرت  عًى ايطبيعة 155عٓتُيرت عًى اخلضيطة))ايوصم(( يغاوى  1فإسا فضمٓا إٔ نِ 

 

 سم 5  = 155 ÷  555فإٕ طوٍ ايطضيل بني َزصعتو وبيتو عًى اخلضيطة يغاوى   

 سم 5أى أن املسافة بني بوتك ومدرستك على اخلريطة 
 

 

 فى الطبيعة  155 على اخلريطة يساوى سم 1كل   يكتب على شكل كلمات مثل    مقياس كتابى

  155555 : 1   يكتب على شكل ارقام   مثل    مقياس بيانى

 ــــــ155ــــــ255ــــــ 455كم ــــــ      يكتب على شكل خط   مثل    مقياس خطى
 

 

 

 

 تغاعز ايتًُيش فى املشانضة @تغاعز املعًِ فى ايؾضح     @تغاعز اإلْغإ فى ايتعضف عًى األَانٔ وَوقعٗا  @ز//

نُا يغتدزَٗا ايطياص واملٗٓزؼ وايغائح  @     
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 ( َفتاح اخلضيطة –َكياؼ ايضعِ  –عٓوإ اخلضيطة  )   ...........واأليوإ فى َضبع باخلضيطة ٖو  تودز ايضَوط -1

 ـ ايؾضم ـ اجلٓوب( ) ايؾُاٍ ................... ةيضعِ فى اخلضيطة يومح رائُا اػا ايغِٗ ايشى – 2

 (اجلٓوبـ ايػضب ـ )ايؾضم ...................    اجلٗة املكابًة جلٗة ايؾُاٍ ٖى دٗة  – 3

 ـ اجلػضافية( األفًية)ايفضعية ـ ...................  ايؾضم وايػضب تعضف باعِ اجلٗات و ايؾُاٍ واجلٓوب – 4

 ( ايؾُاٍ ايػضبى)ايؾُاٍ ايؾضقي ـ اجلٓوب ايػضبي ـ ................... ٖى دٗةايؾُاٍ و ايػضب  كع بنيت جلٗةايتىا – 5

  (مخػ  – أصبع –ثالخ  ).  دٗات فضعية................... اجلٗات األفًية  يودز بني – 6

   )اجلٓوب ايػضبى ـ اجلٓوب ايؾضقى ـايؾُاٍ ايؾضقى  )..................ودز بني اجلٓوب وايؾضم ٖو ت تىاي ٗةاجل – 7

  )اجلٓوب – ايؾُاٍ –ايػضب  –ايؾضم  )...................  دٗة ٓامجيع اجلٗات األفًية إسا عضف َعضفةميهٔ  – 8

  )رييٌ األيوإ – َكياؼ ايضعِ – )َفتاح اخلضيطة  ..............املغافة عًى اخلضيطة وَا يكابًٗا عًى ايطبيعة ٖى  ايٓغبة بني –9

  (ايربدٌ  – اخلضائط –اآلية احلاعبة  )...........   ايتى تغتدزّ فى ايزصاعات االدتُاعية  َٔ األروات – 15

 

 

 

                               . ايقػرية ال حنتاز َكياؼ صعِ يضعِ اخلضائط – 1

 . فضعية ٗات األصبعة األفًية أصبع دٗاتتودز بني اجل – 2

              . يغاعز َكياؼ ايضعِ فى َعضفة َوموع اخلضيطة وفُٗٗا – 3

    .  اخلضيطة يؾري إىل ايؾضم سيح تؾضم ايؾُػ فى صأؼ ايغِٗ – 4

             . وايضَوط املودورة بٗا َفتاح اخلضيطة يومح َعاْى األيوإ – 5

                                              .  األفًية اجلٓوب ايؾضقى َٔ اجلٗات – 6

 

                                                                     . إيي٘ ايغِٗ املودور فى أسز أصنإ اخلضيطة يؾري دٗة – 1

                                                                             يكطة جلظء َٔ عطح األصض باعتدزاّ آية ايتقويض     -2

                                                               . املغافة عًى اخلضيطة وَا يكابًٗا عًى ايطبيعة ايٓغبة بني – 3

 صعِ توميشي جلظء َٔ عطح األصض باعتدزاّ دلُوعة َٔ ايضَوط واأليوإ ومبيكاؼ صعِ ذلزر          – 4
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1-   

 مل يتهوٕ َٔ عبع قاصاتايعا

 آعيا  و أفضيكيا  و أوصباقاصات ايعامل ايكزيِ / 

 ؼ// مب تفغض // تغُية قاصات ايعامل ايكزيِ بٗشا االعِ ؟

 ز// ألٕ اإلْغإ عهٔ فيٗا وعُضٖا َٓش ايكزّ 

 اجلٓوبية)أْتاصنتيها(/ أَضيها ايؾُايية و أَضيها اجلٓوبية و اعرتاييا و ايكاصة ايكطبية قاصات ايعامل اجلزيز 

 ؼ// مب تفغض // تغُية قاصات ايعامل اجلزيز بٗشا االعِ ؟

 انتؾفٗا وعُضٖا سزيجاز// ألٕ اإلْغإ 
 

 ؼ/ أنٌُ تكع َقض بكاصة ...................... وتطٌ عًى عضئ ُٖا .......... و ...................
 

 يكاصة أفضيكيا ايؾُاىل ايؾضقئَ خضيطة ايعامل ْغتٓتر إٔ َقض تكع يف ايضنٔ 

 يف ايؾضماألمحض  يف ايؾُاٍ وايبشضاملتوعط وتطٌ عًى عضئ وُٖا ايبشض 

 قاصات ايعامل ايكزيِنُا إٔ َقض تتوعط 
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 ) إفضيكيا و آعيا و أوصبا ( قاصات ايعامل ايكزيِإٔ َقض تتوعط  َٔ اخلضيطة ْغتٓتر 

 ملوقع َقض أُٖية دػضافية نربى طارت بعز سفض قٓاة ايغويػ

  

 ؼ// مب تفغض: أُٖية َوقع َقض بعز سفض قٓاة ايغويػ؟

 

 بني ايبشضئ املتوعط واألمحض  صبطت قٓاة ايغويػ  ز// ألٕ  

  

 ومتض بٗا َئات ايغفٔ احملًُة بايغًع وايبنائع وايبرتوٍ بني روٍ ايعامل

 

                                         

 بعز ؽل قٓاة ايغويػ اجلػضافى َوقعٗا  ز/  بغبب 

 

 ز : مل تظيز اُٖية َوقع َقض     مل تضبط بني ايبشضئ االمحض واملتوعط 

 

 

املغتعُض  ألطُاع  تعضمت َقضو  طيارة  اُٖية َوقع َقض أرت إىلز : 

 عًى َض ايتاصيذ يًغيطضة عًيٗا

     

 يًغيطضة عًيٗااملغتعُض  ألطُاع  تعضمت َقضز : 
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 تٓكغِ احلزور ايغياعية إىل سزور ....................و سزور .....................    )) بؾضية و طبيعية(( ؼ/ أنٌُ

 ؼ/ مع عالَة فح أو خطأ // احلزور ايطبيعية َٔ فٓع اإلْغإ                       )) خطأ((

 ؼ// مب تفغض// أ ُٖية احلزور ايغياعية ؟

 احلزور  ه هذراخٌ سكوم  ايزوية غ فؼو  تفقٌ ايزوية عٔ درياْٗا َٔ ايزوٍ ز// 

 حدود مصر
 

 

 

  

 

 احلزور ايؾضقية ملقض

     ايبشض األمحضوخًير ايعكبة  )) سزور طبيعية ) عضية(  ((

 فًغطني احملتًة )سـزور بـؾـضية ( َٔ فٓع اإلْغإ ( وٖى سزور  بضية

 ض عٔ ييبيا   ايزوية ايعضبية ايؾكيكةقبـؾـضية ) بضية( تفقٌ َسزور  احلزور ايػضبية ملقض

 سـز طـبـيـعـى عضى( ملقض .): ايبشض املتوعط  احلزور ايؾُايية  ملقض

 سـز بـؾـضى )بضى( تفقٌ عٔ مجٗوصية ايغورإ ايزوية ايعضبية ايؾكيكة  احلزور اجلٓوبية ملقض
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 .أُٖية احلزور ايطبيعية ملقض؟ - مب تفغـــضؼ/ 

 ز/ عاعزت عًى محاية َقض  واعتكضاصٖا و احلفاظ عًى سكوقٗا 

 ؟ اـٗـضاْـيـض ودـقـٔ َـيـزور بـشـى ايـًـع عياعية التـهـؾَـ / عزّ ودورؼ/ مب تفغـــض

 ألٕ سزور َقض وامشة وَعرتف بٗا رويياز :   

 ؼ/  َا ايٓتائر املرتتبة عًى :  وموح سزور َقض ايغياعية  ؟ 

 ز/ أ رى اىل اعتكضاصٖا و عزّ ودور  َؾهالت  عياعية َع اجلريإ غقول احلزور 

 

 

 عة فذلا  27 عزر ذلافعات َقض   //انٌُ  ؼ// 

 عافُة مجٗوصية َقض ايعضبية   ايكاٖضة // تعز َزيٓةانٌُ  ؼ// 
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 عًى اخلضيطة أيوإ أؽهاٍ ايغطح

 يزٍ عًى املٓاطل املضتفعةايًوٕ ايبٓى  

 يزٍ عًى املٓاطل َتوعطة االصتفاعايًوٕ األففض  

 يزٍ عًى ايغٗوٍايًوٕ األخنض  

 يزٍ عًى املٓاطل املٓدفنة  ألخنض ايزانٔايًوٕ ا

 يزٍ عًى املغطشات املائيةايًوٕ األطصم  
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     .ؽزيزة االحنزاص ودواْبٗا  صض ؽزيزة االصتفاع  وهلا قُةأٖي   

 

 َجًة اجلباٍ    أ

  اسٌ ايبشض األمحض ـ دباٍ ايبشض األمحض  عًى ع

            ( أعًي دبٌ مبقض )يعزدبٌ عاْت ناتضئ  دٓوب ؽبة دظيضة عيٓاء  ـ 

  دبٌ  ايعويٓات يكع دٓوب غضب َقضـ 
 

و ؽبة أ  االصض َضتفعة  َغتوية  َغاسة واععة َٔ ٖى 

ايغطح  َغتوية

. 

  اهلناب   َجًة أ

 دظيضة عيٓاء  ٘ؾببايقشضاء ايػضبية   ـ ٖنبة ايتية   ب ٖنبة اجلًف ايهبري  ـ 

          

 تٓكغِ إىل    

 

َغاسة َٔ األصض َغتوية متتز عًى طوٍ عاسٌ 

 ايبشض

 َجٌ عواسٌ ايبشضئ األمحض واملتوعط

 

 َغاسة َٔ األصض َغتوية قًيًة االصتفاع وتتهوٕ َٔ صواعب األْٗاص 

 هالنول و دلتاوتتمثل فى األراضى املمتدة على جانبى نهر 

     صض  َٓدفنة عُا سوهلا أ

 أؽٗضٖا فى َقض َٓدفض ايكطاصة   انرب َٓدفض مبقض فى ايقشضاء ايػضبية 

 

 :    َغاسة َٔ اييابػ ؼيط بٗا املياة َٔ مجيع اجلٗات َجٌ دظيضة ؽزوإ 

 ضة عيٓاء  ايتى متجٌ بوابة َقض ايؾضقية.َغاسة َٔ اييابػ ؼيط بٗا املياة َٔ ثالخ دٗات  َجٌ ؽبة دظيـ  6

 : فى تتُجٌ

 ؽضقًا                                 ايبشض االمحض و   مشااًل.َجٌ ايبشض املتوعط  َغاسة َٔ املاء املاحل أفػض َٔ احمليط.  

 َغاسة َٔ املاء ايعشب أو املاحل ذنيط بٗا اييابػ َٔ مجيع اجلٗات.

  ) عرية عشبة (  و عرية قاصوٕ )) عرية َاحلة((َجٌ  عرية ْافض                      

 َجٌ خًير ايعكبة وخًير ايغويػ.اَتزار املاء املاحل راخٌ اييابػ         

 دلاصى َائية عشبة . َجٌ ْٗض ايٓيٌ  وٖو َٔ أطوٍ أْٗاص ايعامل. 
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 ايفضم بني ايطكػ واملٓاخ: -1

وفف ساية اجلو َٔ سيح )احلضاصة  وايضياح و االَطاص (   فى فرتة طَٓية ققرية  َٔ يوّ اىل ثالثة  أياّ 

 فرتة طَٓية طويًة يساية اجلو َٔ سيح )احلضاصة  وايضياح و االَطاص (    َتوعط       

 

 ا :عٗ   عٓا فض املٓاخ   و أروات قيا -2

 

َقض:  َٓاخ  -  3

 ية وال تغكط أَطاص مجيع احناء اجلُٗوص عًى  فى فقٌ ايقيف املٓاخ ساص

فاملٓاخ َعتزٍ  وتغكط بة أَطاص خافة عًى ايغواسٌ     فى فقٌ ايؾتاء

 ايؾُايية فى َقض.

 واملٓاخ أُٖية رصاعة ايطكػ  -4 

 ؼ// مب تفغض أُٖية رصاعة ايطكػ ؟

 ايربى وايبشضى واجلوى.مُإ عالَة ايغفض ـ  2  ْزصؼ ايطكػ يتشزيز ْوع املالبػ ايتى ْضتزيٗا ـ   1ز// 

 ؼ// مب تفغض أُٖية رصاعة املٓاخ ؟

 ؼزيز َواقع ايقٓاعات ـ  2يٓوع املٓاخ        ْزصؼ املٓاخ ملعضفة أْواع احملافيٌ ايظصاعية املٓاعبةـ   1ز/ 

روٕ  تزخٌ االْغإ   ئيا تًكا ٖو ايٓبات  ايشى يُٓو  ايٓبات ايطبيعى:   

 ؟           ز// بغبب قًة االَطاصودور ايٓبات ايطبيعى فى َقض   ؼ// مب تفغض يكٌ

  ايتني ايؾونى  وايقباص  و اخلضوع   ايطبيعى فى َقضؼ،/ أنٌُ / َٔ أَجًة ايٓبات 

 ؟              ز//  ألٕ ي٘ فوائز طبيةُٖية  ايٓبات ايطبيعى فى َقض  ؼ// مب تفغض // أ

 ٖى احليواْات وايطيوص ايتى ال تضبى فى احلعائض   احليواْات وايطيوص ايربية:

 ـ يٓزص ودور احليواْات وايطيوص  ايربية سيح تعيؿ فى املٓاطل ايقشضاوية أو ايظصاعية َجٌ ايجعًب  وايٓغض  وايقكض وايغُإ 
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 إفضيكيا  –أوصوبا  –آعيا                      ( .................. ايضنٔ ايؾُايي َٔ قاصة تكع َقض يف)  

 أعرتاييا –إفضيكيا    –آعيا  ( .............                                   اجلزيز األَضيهتني و ينِ ايعامل ( 

 أنتوبض سضب – سفض قٓاة ايغويػ – بٓاء ايغز ايعاىل  )                  .,,,,,,,,,,,,,, َوقع َقض بعز طارت أُٖية( 

 عيٓاء  – ايبشض األمحض –اجلًف ايهبري ( ..................     عًى طوٍ عاسٌ ايبشض األمحض        دباٍ تودز ؽضم َقض) 

   ٌايؾُاىل – ىايؾضق ىاجلٓوب – ىايػضب ى اجلٓوب( .   َٔ َقض............ ايضنٔ  ىايعويٓات ف يكع دب ) 

  عيٓاء( –ايؾضقية  – ايػضبية  ( .........    اجلًف ايهبري  فى ايقشضاء تكع ٖنبة 

 ٍعاْت ناتضئـ    ايبشض األمحض  –ايعويٓات ( .........    َقض ٖو دبٌ أعًى دبا ( 

  ( سزور عياعية –أعواص  – ............. ) دزصإ  ْنع  ايزوٍ عٔ بعنٗا  ْفقٌيهى  

   ( ييبيا – ايغورإ –فًغطني  ............  غضب َقض ) متتز روية 
  

 فح (                                                                           َقض ايغورإ دٓوب تكع روية ( 

 بؾضية                                         ) خطأ ( وايٓٗضية سزوراحلزور ايبشضية  يطًل عًى 

 ) ايبشرية َغاسة َٔ املياة ايعشبة فكط                                                               ) خطأ 

 خطأ(     املتوعط                                              ايؾضم عًى ايبشض تطٌ َقض َٔ دٗة( 

 أَضيها ايؾُايية                           )خطأ (قاصات ٖى إفضيكيا وآعيا و تتوعط َقض ثالخ 

 اجلزيز                                ) فح ( أعرتاييا واألَضيهتني اعِ ايعامل يطًل عًى قاصات 

 ة ) فح (.االعتعُاصي َقض بعز ؽل قٓاة ايغويػ وتعضمت ألطُاع ايزوٍ طارت أُٖية 

 قُة                                                                   ) فح( األصض املضتفعة وهلا اجلبٌ ٖو 

 األْٗاص                                        ) خطأ ( ٖو األصامي املٓدفنة ظواص ايغٌٗ ايغاسًي 
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 ٖو عًُية تٗزف إىل سقض نٌ ايغهإ َضة نٌ عزة عٓوات   

         َٔ خالٍ ايتعضف عًى اعزار ايغهإ وايغٔ وايعٌُ وايتعًيِ وايٓوع ) سنض او اْجى (             

 وتعزار يغهاْٗا َضة نٌ عزة عٓوات ؟قياّ ايزوٍ بعٌُ سقض  = أُٖية ايتعزار ايغهاْى  ؟ مب تفغض 

 و ايػشاء واملقاْع واخلزَاتواملغتؾفيات حنزر استيادٗا َٔ املزاصؼ .ـ 1 ز/ ألٕ ْغتفيز َٔ ايتعزار فى

  أَ أدٌ ايتدطيط ايغًيِ هلشا املغتكبٌ يف املغتكبٌ ايتى عيقٌ إييٗا بًزْا ر ايغهإ اباعز ْتٓبأ ـ   2 

 عٓوات 01تكوّ َقض بعٌُ تعزارات يغهاْٗا َضة نٌ ؼ/ أنٌُ /  

 ّ 0881ؼ/ نٌُ / أدضى أوٍ تعزار عهاْى صمسى فى َقض فى عاّ   

 

 

 سزر أقٌ ايغٓوات فى تعزر ايؾهإ و أنجضٖا  -0   هَٔ اجلزوٍ أعال

 اسغب ايفضم بني بني أنجض و أقٌ ايغٓوات فى تعزار ايغهإ -2

 

ْية ايوسزة ايجا
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 اخنفاض ْغبة ايوفيات       -ز// بغبب ا صتفاع ْغبة املواييز       

 

 

 

 

 ٖذضة خاصدية ٖذضة راخًية

 ٖي اْتكاٍ األفضار َٔ َهإ ألخض راخٌ سزور ايزوية

 َجٌ ٖذضة عهإ ايضيف اىل املزيٓة

 إىل أخضى روية َٔ را فضاأل اْتكاٍ ٖي

 ايعضبى اخلًير روٍ اىل نياملقضي ٖذضة َجٌ

  

 

 ؟ىل ذلافعة اخضى ؼ// مب تفغض ٖذضة ايغهإ َٔ ذلافعة إ

 ـ ايبشح عٔ فضفة عٌُ أفنٌ ـ احلقوٍ ع أدوص أعًى يتشكيل َغتوى َعيؾة أفنٌ ـ  ايتعًيِ عزة أعباب َٓٗا ز/ ي

 

 َجٌ  ايكاٖضة / اإلعهٓزصية . يٗادض اييٗا ايغهإ ٖي اييت تغتكبٌ ايغهإ و احملافعـات اجلاسبة يًغهإ :ـ

 

 ايكاٖضة / اإلعهٓزصية .مب تفغض ٖذضة ايغهإ اىل ذلافعة ؼ/ 

 بغبب ودور فضل عٌُ / / عٗوية  ووفضة اخلزَات.ز/ 

  

 ايقعيز  وايزيتا  ذلافعات َجٌ  ٖي اييت رنضز َٓٗا ايغهإ  احملافعات ايطاصرة يًغهإ:ـ

 

 ذلافعات طاصرة يًغهإ؟تعز ذلافعات ايقعيز مب تفغض ؼ/ 

 عزّ توفض خزَاتـ بغبب ْكك فضل ايعٌُ  ز/   

 

 ؟َا ايٓتائر املرتتبة عًى ا هلذضة ايزاخًية يًغهإ ؼ/   

 

 ظٗوص ايعؾوائيات    ـ اصتفاع عزر عهإ املزٕ    ز/ أ رى اىل  
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 ال يتغاوى عزر ايغهإ يف ذلافعات َقض و  رنتًف عزر ايغهإ َٔ ذلافعة ألخضى.  ♣

 َٔ َغاسة َقض %   3 رى وايزيتا وٖى تغاوى  يرتنظ ايغهإ فى َقض فى ايوا

  غري َاٖوية بايغهإ . % 69  َععِ َغاسة َقض  بيُٓا

 

 

    

  َٔ َهإ ألخض    َقض ايغهإ فى ختالف توطيع اْالسغ   

 سيح تودز َٓاطل َظرمحة بايغهإ وأخضى َتوعطة وأخضى قًيًة وأخضى ْارصة ايغهإ     

 

 املٓاطل املظرمحة ايغهإ  

 ؟هؼ// مب تفغض / يظرار تضنظ ايغهإ فى وارى ايٓيٌ و ريتا

 فالت ـ  وإعتواء ايغطحو عٗوية املوا ـ ايرتبة ايقاحلة يًظصاعة  ـ ةيااملبغبب : وفضة ز// 

 املٓاطل َتوعطة ايغهإ   

 ؟احملافعات ايؾُايية املطًة عًى ايبشض املتوعط فى يرتنظ ايغهإ  // مب تفغض ؼ// 

 ز//  يكياّ سضفة ايظصاعة عًى االَطاص ايؾتوية. وفيز االمساى   وايعٌُ بايكضى ايغاسية وايعٌُ باملواْى 

 ؟فى عاسٌ ايبشض االمحضيرتنظ ايغهإ  // مب تفغض ؼ// 

 ز// العتدضاز ايبرتوٍ وبعض املعارٕ. وايعٌُ بايكضى ايغاسية  وايعٌُ باملواْى
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  يًة يف عزر ايغهإ :َٓاطل قً 

 ؟ايغهإ سوٍ ايواسات بايقشضاء ايػضبية عزر قًيٌ َٔ   يتذُع // مب تفغض ؼ// 

 ز/ سيح مياصؼ ايغهإ ْؾاط صعى احليواْات و ايظصاعة سيح املياة اجلوفية ) االباص وايعيوٕ (.

 

 ؟تضنظ ايغهإ فى َٓاطل قًيًة َٔ عيٓاء // مب تفغض ؼ//

 .  يةايتعزيٓايغياسية وٓاطل امل و يودور ايؾتوية  صا طَغكوط األايظصاعة بايغواسٌ ايؾُايية املطًة عًى ايبشض املتوعط يز/يكياّ 

 

َٓاطل ْا رصة ايغهإ  :          

 

 ايقشاصي    واجلباٍ  َقض فى  يٓزص ايغهإ يفؼ/ أ نٌُ   / 

 

 ؟ َجٌ ذلافعة دٓوب عيٓاء وايوارى اجلزيز يف املٓاطل ايقشضاوية مب تفغض يٓزص ايغهإ ؼ// 

 ز/  بغبب  وعضة ايغطح عًى اجلباٍ و فعوبة االْتكاٍ  بايقشاصى و وقًة َواصر املياة ايعشبة  
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 دباٍ ايبشض األمحض –ايزيتا  –وارى ايٓيٌ )                   .. .............. مبقض  ْارصة ايغهإ َٔ املٓاطل   ( 

 ٕاالثٓني َعاـ  ة قاحلة يًظصاعايرتبة اي – ىايض ةَيا(   ................ ايواري وايزيتا يودور ىف يتذُع ايغها ( 

 ايقشضاء ايػضبيةـ  ايزيتا ـ    عيٓاء (       .. .............. َقض اطرساَا بايغهإ أنجض َٓاطل ( 

 اجلوفية ةاملياـ  األْٗاص ـ   األَطاص)      ..... قًيًة َٔ ايغهإ فى ايقشضاء ايػضبية يودور تودز أعزار ( 

  ـ املٓاخ ،ـ  ايتعًيِ ( تناصيػاي ( و. ..............ايغهإ فى َقض  توطيع ٖٓاى بني 

 نٌ َا عبل –اخلزَات  –املقاْع  –املزاصؼ ) .. .............. َعضفة استيادات ايبالر َٔ ىف يفيز ايتعزار ( 

 عٓة 25 –عٓة  15 –عٓوات  15 –عٓوات  5) .. .............. َضة نٌ ىبإدضاء ايتعزار ايغهاْ تكوّ َقض(   

 ( ايظيارة ايطبيعية –ايظيارة غري ايطبيعية  –اهلذضة ) .. .......... يظيارة عهإ َقض ٖو ىايغبب ايضئيغ 

 اإلعهٓزصيةـ ايكاٖضة    أعيوط ـ ( .. .............. ايطاصرة يًغهإ َٔ احملافعات( 

 ـ  عوٖاز  ايكاٖضة   أعيوط ـ ( .. .............. يًغهإاسبة اجل َٔ احملافعات( 

 

 

     .األفضار َٔ روية إىل أخضى اْتكاٍ – 1

     ْغبة املواييز وْغبة ايوفيات ايفضم بني – 2

    يًتعضف عًى أعزارِٖ وتضنيبِٗ سغب ايغٔ وايٓوع واملٗٓة سقض ايغهإ – 3

    .ايزوية سزور   راخٌ األفضار َٔ ذلافعة إىل أخضى  اْتكاٍ – 4

        

  

      يف ايواسات يودور األَطاص ايػظيضة ػُع ايغهإ  – 1

        يف نٌ أدظاء َقض بقوصة َتغاوية يتوطع ايغهإ – 2

  .     وايزيتا أنجض َٓاطل َقض اطرساَا بايغهإ ايواري – 3

        ايغهإ يف املٓاطل ايػٓية باملاء ايعشب يظرار عزر – 4

  .   يف عيٓاء يف َٓاطل ايجضوة املعزْية يتذُع ايغهإ – 5
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اص إىل إٔ توفٌ إىل قزميا // ْكؿ اإلْغإ املقضى َعاٖض سيات٘ عًى األسذاص وايفد

 هَٔ خالهلا روٕ )عذٌ( أخباص وَعضفة ايهتابة  

 تفسز / أهمية معزفة اإلوسان المصزى القديم للكتابة ؟س/ بم 

 ج/ سجل مه خاللها أخباره
 

 ص ايـشيـٔ عـاؽـوا قـبـٌ َـعـضفـة يـإلْـغـإ يـًـهـتـابـة ؟ ؼ : َـٔ أيـٔ ْـعـضف أخـبـا

 من آثار    هج : من خالل ما تركو

 
 

 ِ املؤصخوٕ تاصيذ اإلْغاْية إىل قغ

 ذأوال / عـقـوص َـا قـبـٌ ايـتـاصيـ  ٖى ايفرتة ايظَٓية ايتى عاـ بٗا اإلْغإ قبٌ َعضفة ايهتابة ) قبٌ َعضفة ايهتابة ( 

 و تٓكغِ إىل ايعقوص اآلتية  

 

                                             ساوٍ حنت٘ ببغاطة. اعتدزّ احلذض نُا ٖو  او روات اييت اعتدزَٗا اإلْغإ َٔ األسذاص وناْت األ

 

                                            و سفع٘  ا بزقة  وعضف فٓاعة االواْى ايفداصية واعتدزَٗا فى طٗى ايطعاّ ناْت األروات َٔ األسذاص ويهٔ اإلْغإ حنتٗ 

 

 فى ؽبة دظيضة عيٓاء    ايشى انتؾف٘ اإلْغإ األروات َٔ ايٓشاؼفٓع              

 رية.فٓع اإلْغإ أروات٘ َٔ احلزيز واعتدزَٗا يف أعُاٍ نج         

 ايٓشت : عًُية ؼويٌ احلذض إىل أروات وأؽهاٍ يغتفيز َٓٗا اإلْغإ.

يجة ايوسزة ايجا
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ذ/ عـقـوص َـا قـبـٌ ايـتـاصيـ ثاْيا    ايهتابة .                                            تَ٘عضف بعز اإلْغإ عاـ فيٗاٖى ايفرتة ايتى     

  

 بري عٔ ايؾئ بضمس٘ فى ؽهٌ فوص يإلْغإ واحليوإ وايطري واملٓاعبات وغريٖابزات ايهتابة بايتع

 و مسيت بايهتابة اهلريوغًيفية

 ؼ/ َا ايٓتائر املرتتبة  عًى // َعضفة املقضى ايكزيِ ايهتابة اهلريوغًيفية؟

 ًوا إيي٘ َٔ تكزّ فى نٌ اجملاالتتِٗ وأخباصِٖ وَا وف ٖض سيا ز/ عاعزت ايهتابة اهلريوغًيفية املقضى ايكزيِ فى تغذيٌ َعا

 

 

 

 

 

 



  

 21ص    * ايـزصاعات االدتُاعية * يًقف ايضابع اإلبتزائى *  أ/ عًى ذلُز عبزاهللعًغًة األوائٌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ ئزة نبرية يًُقضي ايكزيِ فا انتؾاف ايٓاص  // نإمب تفغض ؼ/ 
 

 ايتزفئة وايطٗى وابعار احليوااْات املفرتعةز/ ألْ٘ ا عتدزَٗا   فى 

 

   اعتأْػ احليوإ. عضف اإلْغإ املقضي ايظصاعة فى ايوارى عًى مفاف ْٗض ايٓيٌ و

 و تبزيت سيات٘ َٔ ايتٓكٌ وايرتساٍ إىل االعتكضاص  يضعاية احملافيٌ ايتى يظصعٗا ألْٗا ؼتاز يعٓاية با ْتعاّ وقاّ ببٓاء املغانٔ

 

 ْظوٍ اإلْغإ املقضي ايكزيِ إىل ايواري؟َاايٓتائر املرتتبة عًى: ؼ// 

بٓاء ـ  صعاية احملافيٌ وايٓباتات. ـ تبزيت سيات٘ َٔ ايتٓكٌ وايرتساٍ إىل االعتكضاص ـ   ْػ احليوإ.  عتأ از// عضف ايظصاعة  ـ 

 املغانٔ يإلقاَة فيٗا

 

 ـ احلذض ـ ايفداص (   وايبولايطني ؼ/   أ خرت اإلدابة ايقشيشة /  بٓى املقضى ايكزيِ َغهٓ٘ َٔ  )        

 

 قضى  (  و بزأ َعٗا االْتُاء يالعضة وايكبيًة واملزيٓة –َع َضوص ايظَٔ نجضت املباْى  وظٗضت ايتذُعات ايبؾضية ) قبائٌ 

 

يًكياّ بأعُاٍ ايظصاعة .ـ :     ز  

 :   يإلقاَة فيٗا قضب َٓاطل ايظصاعة وتهوئ أعضة . ـ          

 :  ايكياّ بأعُاٍ ايظصاعة يتطًب تعاوٕ ايٓاؼ َع بعنِٗ ايبعض .    

 ؽعض اإلْغإ باملغئويية عٔ طصاعت٘ وحنو أعضت٘ ودرياْ٘ .            

 :  َٔ خالٍ تهوئ األعضة وايتعاوٕ َع اآلخضئ ؽعض اإلْغإ بأْ٘ دظء َٔ اجملتُع            

  .:  ْتيذة العتكضاص أسب اإلْغإ األصض ايتى عاـ عًيٗا وتهوٕ يزي٘ والء هلا وملٔ سوي٘           

 : من الكتان وجلود احليوانات .  مـالبـسـهتـطـورت حـيـاة اإلنـسـان فـصـنـع :  

 : من الطني والصلصال بـعـض الـتـنـاثـيـلوصنع 

 

 

 



  

 22ص    * ايـزصاعات االدتُاعية * يًقف ايضابع اإلبتزائى *  أ/ عًى ذلُز عبزاهللعًغًة األوائٌ 
 

 

 

 

 

                       

 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممًهة  اجلٓوب ممًهة ايؾُاٍ املكاصْة  

 ) قضب إرفو ( خنب ) قضب رعوم(  بوتو ايعافُة

 طٖضة ايًوتػ ْبات ايربرى ايؾعاص

 ابيض محضأ ايتازيوٕ 



  

 23ص    * ايـزصاعات االدتُاعية * يًقف ايضابع اإلبتزائى *  أ/ عًى ذلُز عبزاهللعًغًة األوائٌ 
 

 

 

   م . ّ 2111جنح فى توسيز  ممًهتى ايؾُاٍ واجلٓوب  ـ  خضز َٔ َزيٓة طيبة ) األققض ساييًا ( ممًهة اجلٓوب  و

 ـ   أعػ أوٍ أعضة سانُة فى تاصيذ َقض ايكزمية    

 ـ يبػ تادًا َظرودًا يتهوٕ َٔ تاز ايؾُاٍ واجلٓوب .

 ـ يكب َيٓا بـ فاسب ايتادني و ًَو األصمني

 (ـ عذٌ ٖشا ايٓقض ايععيِ عًى يوسة سات ودٗني  تعضف باعِ ) يوسة ْاصَض  

 

 ـ بٓاء قًعة ) َٔ ْفض ( مساٖا ايعضب بعز سيو ) َٓف ( يتهوٕ عافُة يًبالر      

 تهوئ ديؿ قوى حلُاية  وسزة ايبالر   ـ      

 

 



  

 24ص    * ايـزصاعات االدتُاعية * يًقف ايضابع اإلبتزائى *  أ/ عًى ذلُز عبزاهللعًغًة األوائٌ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 ؟      ايٓيٌ يكياّ احلناصة املقضية ايكزمية أُٖية ْٗض /مب تفغض ؼ/ 

 ونوٕ األعضة وايكضي ايظصاعة األوٍ يف قياّ احلناصة املقضية ايكزمية، فعًى مفاف٘ اعتكض اإلْغإ املقضي وعضف ايغبب ألْ٘/ز 

 عًى اٖتُاّ املقضيني ايكزَاء يٓٗض ايٓيٌ ؟ ؼ/ ريٌ

 أَاّ ذلهُة احلغاب إٔ يربئ ْفغ٘ ويكوٍ )) مل أرْػ َاء ْٗض ايٓيٌ أبزا((ز/ سيح ريت ايوثائل أْ٘ نإ ذنضل فى عامل اآلخضة 

 ؼ / ريٌ عًى إٔ املقضيني ايكزَاء مل بًوثوا َياة ْٗض ايٓيٌ؟

 ز/ الٕ تًويح َياة ْٗض ايٓيٌ عٓزِٖ يعز َٔ أنرب اجلضائِ بٌ أِْٗ أقاَوا أستفاال عٓويا يًٓيٌ



  

 25ص    * ايـزصاعات االدتُاعية * يًقف ايضابع اإلبتزائى *  أ/ عًى ذلُز عبزاهللعًغًة األوائٌ 
 

 

 
 ؟   ة َوقع َقض اجلػضايف مب تفغض:أُٖيؼ/ 

 ؼ/ َا ايٓتائر ايتى تضتبت عًى َوقع َقض اجلػضايف ؟

 األمحض  ايبشضئ  املتوعط وثالخ قاصات ))آعيا إفضيكيا أوصوبا((  وتطٌ عًى و عط تتُتع َقض مبوقع دػضايف فى  

 فغاعزٖا عًى  ايتوافٌ َع ايبالر اجملاوصة تٓؾيط سضنة ايتذاصة     

 مب تفغض: تٓوع احملافيٌ ووفضتٗا يف َقض؟

  ؾتاءفى فقٌ اي ورافئ ممطضفى فقٌ ايقيف  ساص داف  ض َٓاخ َقوسيو ألٕ 

 مب تفغض:قياّ فٓاعات َتٓوعة يف َقض ايكزمية؟

    ايٓشاؼ وايكقزيض وايشٖب وايفنة وايضفال يف َجٌ  املواصر واملعارٕفضة يو

 َتٓوعة َجٌ" ايضخاّ واجلضاْيت" فدوصوبٗا 

 

 ؼ// َاايٓتائر املرتتبة عًى: قياّ ايوسزة واإلؼار بني األقاييِ؟

 

 تِ املقضي بايظصاعة وايقٓاعةٖ ـ أ اْتٗت ايقضاعات بني ايكضى واملزٕ واألقاييِـ  بني ايٓاؼ  .ْؾض األَٔ وايطُأْيٓةز // 

 سيات٘ و  هأَوص قياّ سهوَة َضنظية خلزَة ايؾعب وتٓعيِ  ـ   أرى سيو نً٘ إىل تكزّ وصقي سناصتِٗـ    

 َقض ايكزمية ؟ نإ يًذيؿ أُٖية نربي فى =ؼ// مب تفغض:أُٖية اجليؿ ملقض؟  

 حلُاية ايبالر وايزفاع عٓٗا مز أي َعتز 

 ــــــــــ أِٖ َفاٖيِ ايوسزة ايجايجة ــــــــــ  

 املكقور ب٘ املفٗوّ

 نتابة

 ٖريوغًيفية

 بواعطة ايقوص وعذٌ بٗا  هٖى ايهتابة ايتى عرب بٗا املقضى ايكزيِ عٔ أفهاص

 دزصإ املعابز وايًوسات احلذضية و اخلؾبية و ايٓقول ايزيٓيةى عًه أخباص 

 رتة ايظَٓية ايتى عاـ فيٗا اإلْغإ قبٌ َعضفة ايهتابةفاي عقوص َا قبٌ ايتاصيذ

 ايفرتة ايظَٓية ايتى عاؽٗا اإلْغإ بعز ايهتابة عقوص تاصرنية

 نٌ َا تضن٘ يٓا أدزارْا ايكز َاء و ي٘ قيُة ععيُة آ ثا ص

 

 



  

 26ص    * ايـزصاعات االدتُاعية * يًقف ايضابع اإلبتزائى *  أ/ عًى ذلُز عبزاهللعًغًة األوائٌ 
 

 

 ـــ ــ  َضادعة عًى ايوسزة ايجايجة 

 

 : اخرت اإلدابة ايقشيشة مما بني ايكوعني  :ؼ  
 

 أَضيها اهلٓز  ـ   ـ   أوصوبا(        ................. قاصات إفضيكيا وآعيا و تتوعط َقض( 

 ٕـ ايضعى( ايظصاعةايقيز  ـ (  ........... ملُاصعة سضفة املقضي ايكزيِ عًى مفاف ايٓيٌ  اعتكض اإلْغا 

  َْٔٗض ايٓيٌاجليؿ ـ  ايوسزة ـ  (  ................. احلناصة املقضية ايكزمية كياّايطبيعية ي عواٌَ اي ) 

 ـ األعور ـ األطصم (ألمحض ) ا   ..............  ايبشض املتوعط وايبشض عضئ ُٖا تطٌ َقض عًى 

 (ايؾُاٍ ) ايؾضم ـ ايػضب ـ   .............  دنضى ْٗض ايٓيٌ فى َقض َٔ دٗة اجلٓوب إىل دٗة 

 ,,,,,,,,,,,,,, ـ املٓاخ ( ايٓيٌ ) اجليؿ ـ    األوٍ يكياّ احلناصة املقضية  ايغبب يعز  

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ـ ايبشض األمحض ـ ايبشض املتوعط ( ْٗض ايٓيٌ)         يعز ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ؽضيإ احليا ة ملقض 

  (اهلريوغًيفية  ) ايعضبية ـ اهلٓزية ـ ......... مسيت ايهتابة عٓز املقضيني ايكزَاء بايهتابة 

  ـ ايفنة ( احلزيزيؾٌُ عقض املعارٕ عقضئ ُٖا عقض ايٓشاؼ و ...... ) ايشٖب ـ 

  ( مجيع َا عبلعاعزت َعضفة املقضي ايكزيِ  يًظصاعة عًى .... ) االعتكضاص ـ ايتعاوٕ ـ االْتُاء ـ 

  ( م . ّ  1121ـ  1211ـ  2111جنح املًو َيٓا فى توسيز ممًهتى ايؾُاٍ واجلٓوب عٓة  ) 

 

  ؼ/  أنتب نًُة )فح ( أَاّ ايعباصة ايقشيشة ونًُة ) خطأ ( أَاّ ايعباصة اخلاطئة فيُا يًي

 ) خطأ (  فى  ا يعقوص ايتاصرنيةيهتابة فى عقوص َا قبٌ ايتاصيذ                  ـ عضف املقضي ايكزيِ ا 1

 ) خطأ (    قاصات ايعامل ايكزيِ                                            .قاصات ايعامل اجلزيز تتوعط َقض ـ 2

 ( َٔ احلذض ) خطأ        .ـ فى ايعقض احلذضى فٓع املقضي ايكزيِ أروا ت٘ َٔ ايطني  3

 ) فح (ـ ا عتدضاز املقضي ايكزيِ  َعزٕ ايٓشاؼ َٔ ؽبة دظيضة عيٓاء      4

 ) فح (ـ يكب املًو َيٓا بأيكاب عزيزة َٓٗا ًَو األصمني                           5

 )  خطأ (  املًو  َيٓا    ـ  أعػ املًو خوفو أوٍ أعضة  سانُة فى تاصيذ َقض ايكزمية          6

 ) خطأ(  نإ ذنافغ ع َياة ْٗض ايٓيٌ  وذنضل عًى  ْعافتٗا ـ  نإ املقضي ايكزيِ يٌُٗ ْٗض ايٓيٌ و يًوخ َيا ٖ٘                     7

 ) فح (ـ عاعز َٓاخ َقض عًى تٓوع احملافيٌ ايظصاعية و وفضتٗا               8

 

 ؼ/ أنٌُ اجلزوٍ اآلتى 

 

 

 

 

 

 ؼ/ أنتب املفٗوّ ايتاصرني ايشى تؾري نٌ عباصة َٔ ايعباصات اآلتية 

 

 )) عقوص َا قبٌ ايتا صيذ ((ـ ايفرتة ايظَٓية ايتى عاـ فيٗا اإلْغإ قبٌ َعضفة ايهتابة  

 (( آ ثا ص ))                    ـ نٌ َا تضن٘ يٓا أدزارْا ايكز َاء و ي٘ قيُة ععيُة  

 ـــــــ متت عُز اهلل   , ْغأيهِ ايزعاء ـــــــــ

 

 ممًهة  اجلٓوب ممًهة ايؾُاٍ   

   خنب   ايعافُة

   ْبات ايربرى ايؾعاص

   محضأ يوٕ ايتاز


